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PRZEDMOWA.

R. 1884 drukowaem w » Przegldzie Polskim

«

prac p. t. Pamitniki Siemaszki. « w której wieo
wówczas wydane trzytomowe ;> Zapiski tego od-

stpcy kr^iycznie opracowaem. Odbitka z czterech

zeszytów Przegldu Polskiego, « do której osobno

dodaem imienny spis ksiy wieckich i zakonnych,

prawdziwych mczenników za wiar, którzy przy Unii.

mimo przeladowania do mierci wytrwali, zostaa ju
dawno wyczerpana ').

Przystpujc obecnie do nowego wydania, mu-
siaem najpierw zmieni tytu pracy dlatego, e da-

wa powód do nieporozumienia, jakobym rzeczywicie

by pamitniki Siemaszki ogosi. Nieporozumienie to

miao — co prawda — t korzy, e jeden z go-
niejszych naszych literatów, który by powierzy bi-

bliotece jagielloskiej rkopis pamitnika X. Grzegorza

Micewicza. domaga si natarczywie, abym ten pamit-
nik taJtze ogosi. Tem si te stao, e opracowaem
do druku i wydaem: >Niedrukowany dotd pamit-

ni Pamitniki Józefa Siemaszki, opracowa X. dr. Chotkowski.

Kraków 1886. Odbitka z = Przegldu Polskiego.* Nakadem
autora 8-0 str. 157.



nik ksidza Grzegorza Micewicza. z przedmow i obja-

nieniami ')

Poniewa Siemaszko w swoich » zapiskach « czsto
wspomina o srodze przeladowanym tym kapanie, na-

darzaa si wic sposobno sprawdzenia jego pra-

wdomównoci, co te w przypiskach wszdzie zazna-

czyem. To porównywanie jednego i drugiego autora,

przywiodo mnie do przekonania, e Siemaszko przy-

tacza, mianowicie w trzecim tomie swoich » Zapisków

«

dokumenty prawdziwe i e wogóle pami mu dopi-

suje i prawdy nie przekrca, chocia fakta same nie-

raz w faszywym sensie i kamliwem wietle przed-

stawia. Oczywicie, jego zapatrywania i przekonania

byy wrcz od naszych odmienne.

To samo zdanie o prawdomównoci Siemaszki

wypowiedzia te autor, podpisujcy si Woyniak,
który pamitniki Wasyla uyiiskiego opracowa, e
» Siemaszko przewysza swego koleg prawdomowrjo-

ci. bystroci umysu i widocznie wikszem wy-

ksztaceniem « '*). Dlatego te trzeci mianowicie tom
pamitników Siemaszki, zawierajcy same dokumenty
urzdowe, ma niezaprzeczone znaczenie dla badania

dziejów zniweczenia Unii na Litwie i Biaorusi. Na
nim te g()wnie oparta jest niniejsza praca.

W nowem wydaniu potrzeba byo poczyni róne
sprostowania l)d(')W, jakie si do piei'wszego wyda-
nia zakrady, przyczeni nowe publikacye, tymczasem
ogoszone, uwzgldniem w obszerniejszych dodatkach.

N Z mczcMiskieli ilziojów IJnii I. Pozna 1888. 8-0, str. 9().

") Z pamilnil<ó\v Wasyla uysliiego, arcliiepiskojia |)()o-

ckiego. Pozna 1886, str. 5.

—«-^o-



Rozmaite s ambicye pomidzy ludmi, jak to

piknie zauway Horacy w pierwszej swojej odzie.

Jednym olimpijskie oklaski, marsowe tryumfy, na o-
wach zdobyte lupy: innym bogactwa wielkie, wysokie

dostojestwa i urzdy, laury zdobyte w nauce i sztuce,

lub wreszcie uczty wspaniale do ambicyi przemawiaj:

ale nawet Horacemu, chocia poganinowi, nie prze-

szo przez myl, eby zdrada najpodlejszego rodzaju,

bo odstpstwo od wiary ojców swoich, dla kapana
i biskupa, mogy by przedmiotem dumy osobistej.

Ten rodzaj ambicyi Herostratesowej by wido-

cznie zachowany do naszych dni, i jej to zawdzi-
czamy pamitniki Siemaszki.

Jego nazwisko budzi odraz, a na jego pamici
ciy przeklestwo narodu i pogarda tych nawet, któ-

rym si zdrad przysuy pragn. czy si z ni
tyle wspomnie gwatów, bezprawia i pastwienia si
nad bezbronnemi ofiarami, tyle ez i jków, e do-

prawdy wolaoby si raczej zapomnie o nim, ni
jego pamitniki rozbiera i szczegóowo bada.

Ale dla bisiory i zniweczenia Kocioa unickiego

na Litwie i Biaorusi jest to ródo pierwszorzdnej
wagi. On sam tu systematycznie i dokadnie, z doku-
mentami urzdowymi w rku opowiada, comy dotd
wiedzieli tylko z urywanych wiadomoci, zawartych
w « aktach mczeskich Unii» '). albo z opowiada

Rocznik Tow. hi>t. lit. Parv 1860.



wspóczesnych, którzy jego przeladowania nj zdo-

ali. Prawda, e i tego a nadto dosy, comy wie-

dzieli o moralnych i fizycznych katuszach, jakie prze-

chodzili » nawracani « przez Siemaszk rzekom » mi-

oci « do prawosawia Unici, aby si mogo uwie-

rzy, e ta kreAV przelana i te, w^oajce o pomst do
Boga zbrodnie powinny go byy wbi gdzie gboko
w ziemi i zagrzeba w niepamici, tak, eby ju nie

powsta nigdy z pod tego brzemienia haby, które —
zaprawd — sroej musi ciy na grobie, ni gaz
najwikszy.

Takby si mogo wierzy doprawdy, a oto on
sam stawia si nam w^ oczy i ma pretensy do tego,

eby »pami jego zostaa csysf przed ludmi^
— ba, on nawet jest »pewien. e mu zostanie od-

dan zupena sprawiedliwo. » Tak pisa na sze
lat przed mierci w^ testamencie (18H2). i przezna-

czy na to pienidze, eby akademia nauk petersbur-

ska jego pamitniki wydaa. Zostay te po jego mierci

(1868) przesane akademii przez ministerstwo w^raz

z odnonym ustpem ostatniej jego woli i funduszem,
na wydawnictwo przeznaczonym. Po pitnastu latach

zabraa si akademia do wydania pamitników (1883)
i zapewnia w przedmowie, e nie zmienia ani sowa
w rkopisie, krom maoznacznych poprawek '). Nie

mamy powodu do podejrzywania prawdy tych sów,
bo nie byo do faszowania przyczyny. Kogóby oni

si dzi bali, lub na kogóby si mieli oglda, kiedy

Unia de nomine ju nie istnieje i kiedy nikt o krzywdy
Unitów upomnie si nie odway?

M SanncKii Iocii«i>a MiiTpoiio.inia .TiiTOBCKaro, iia^^auHUfl

n:\iiiei)aTOj)CKOK) Ai:a,^ciMioi<> iiayi:7. iio aairhiuaiiiio an-

Tdpa, ('aHKTiieTe])(jy])rt. THii()rpa<i>iM ll.Mii('i)aT(>peKoft

A.iaACMJii HayKt. 188;5. ilo Tom I, sir. VIII i 745. Tom II,

sir. 78f); Tom III. str. 1402.
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Wydanie pamitników jest staranne i wspaniae,
przytem zdobi kady tom fotodruki, które przedsta-

wiaj Siemaszk w trzech poracli ycia. Na czele

pierwszego tomu widzimy go, jak wyglda w 81 roku
ycia, kiedy by unickim biskupem. Zdobi go bisku-

pie dystynktoryum i dwa »chresty.« które sobie przy-

pi na lewej i prawej piersi. — Kontent ze siebie! —
Twarz nie brzydka, ale dosy pospolita i bez wyrazu.

Wosy ma zczesane na czoo, wysokie i ksztatne;

oczy maj wyraz agodny: aniby si domyli z tej

twarzy, e on ju jest w duszy apostat od lat czte-

rech, e wedle jego pomysu i planu ju si dziea
zniweczenia Unii rozpoczo. Ale tego nie domyla
si wtedy jeszcze prawie nikt z Unitów.

W tyme pierwszym tomie pamitników jest je-

szcze doskonay fotodruk, przedstawiajcy obie strony

srebrnego medalu, który J\Iikoaj kaza wybi na pa-

mitk dokonanej apostazyi ogólnej r. 1839, kiedy

»aM sohorny bisJiiipów i wykszego kleru ^'^ zawie-

rajcy podpisy 1305 apostatów, raczy przyj —
»hogosawic Boga« (str. 125). — Na medalu tym
jest z jednej strony krzy z progiem. Promienie roz-

chodz si ze na wszystkie strony. Gór wkoo jest

napis: »orestwo (tryumf) pra}i'Osawia,« spodem
data: »2o niarta 1839/^ Na drugiej stronie jest twarz

Chrystusa Pana na chustce . Weroniki i dokoa cy-

tat z hstu do ydów (YIII, 1): »taJi:o)va imamy per-
ivoswiassc2ennika<^ (takiego mamy arcykapana). —
S. Pawe piszc te sowa: »roiovTor i/oim- un/ienia«

o Chrystusie Panu w niebie, moe nie przypuszczaa
e ich uyj IMoskale na poparcie lutersko-moskiew-

skiej zasady, e midzy Bogiem a czowiekiem nie-

potrzeba na ziemi porednika, czyli: e bez Papiea
oby si mog I

— Dolna cz tej strony medalu
jest oddzielona hni. pod któr znajduje si ów pa-
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mi<;lny napis. iirL^ajacy wszelkienm pojciu ])ruwdy

liisloiycznej : yottov(j)uityje ifasiJi/cin (159()) trozso-

jedlneny ]nbon'iJn» (1839), — (o ma znaczy, e
llusini zostali od cerkwi moskiewskiej od targnici

(oderwani) sil i przemoc r. 159() przez Uni Brze-

sk, a teraz nanowo zjednani zostali mioci r. 1839.

Ta mio moskiewska wyciskaa im wprawdzie krew

i Izy, podczas gdy na Uni Brzesk nikt niepaka.

ale »racya mocniejszego zawsze lepsz hywa!«

Na czele drugiego tomu jest fotografia Siemaszki

z r. 1849. Tu ju przedstawia nam sie w stroju schi-

zniatyckiego archireja: z kobukiem czarnym na go-

wie, w » rasie, « z dug czarn brod i wielk wstg
orderow pod biskupim acuchem. T.al mino mu
ju 50 i rzekby, e to nie ten sam czowiek. Usta

ma zacite i jaki wyraz skrytej nienawici i zoci
wyol)i fady nad niemi. On wiadom jest tego, co

zdziaa! Niedarmo mu tysice przekleiistw obio si

o uszy. niedarmo jego oczy widziay mczennik(3w za

t wiar, któr on zdradzi, a im wydziera gwatem,
pastwieniem si i piekielnie wymylanemi katuszami.

Wic jeszcze ze sumieniem nie moe sobie da zu-

penie rady i robak, co go toczy na wewntrz, wybija

si, wl)rew jego woli, nawet na obliczu. W trzecim

tomie jest Siemaszko fotografowany w r. 1865. a wic
na trzy lata przed mierci. Jest to ju starzec ()7-letni,

z siw brod i Iaym kolnikieni metropolity litew-

skiego na gowie. Do lego kobuka tskni dugie lata.

uzyska dopiero dziesi lat przed mierci. Dla niego

.zapar si wiary i zdradzi jako naczelny pasterz

owieczki, powierzone swej pieczy. Igra mu na twarzy

co jakby uniiorli. ale j^odobny cbyba do tego. kt(')ry

zamar na ustacb Ahnan/ora w »Alpuharze<-. gdy umie-

rajc, wiedzia, e przyniós ze sob zaraz.



JOZEF SIEMASZKO

jako metropolita prawosawny (wedle rosyjskiej litografii)
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Pamitniki Siemaszki nie s zbyt dugie, cho
cale ogromne trzy omy oheimiij. Waciwego opo-

wiadania jest tylko nieco wicej nad 280 stron, a re-

szt wypeniaj same dokumenty. Ale wanie te do-

kumenty maj wiksz warto, ni samo opowiada-

nie. i)a, nieraz mu nawet kam zadaj. One te rzu-

caj duo nowego wiata na dzieje wytpienia Unii

na Litwie i Biaej |{u>i. ciio dzieje te nie byfy nam
dotd obce.

Pierwszy opowiedzia je wiatu Oratoryanin Aug.

The i ner, którego rozgone czasu swego dzieo do-

czekao si rycho drugiego wydania i tluiiaczenia na

jzyk woski i francuski '). Ksika ta. zawierajca

ju dlatego samego duo bdów, e autor nie po-

trafi wyróni Moskali od liusinów. ]n'a dotd ró-
dem dla iiistoryków niemieckicli. nawet tej miary, co

Gfórer i Ilefele. W rok po ukazaniu si si dziea

Theinera ogosi Grzegorz X Vi (l<Si2) memorya z 90

oryginalnymi dokumentami, odnoszcymi si do gwa-
townej apostazyi, a i ten memorya doczeka si nie-

mieckiego i jiolskiego tómaczenia ^). W nowszych ju
czasach ogosi pop prawosawny IMoroszkin roz-

praw o -zjednoczeniu; Unitów i widocznie mia rko-
kopis i)amitników Siemaszki przed sob. T rozpraw
wyzyska te X. U k o w s k i w swojej pracy, konkursem

') »Die noueslcn Zu^liindo dur kalhol. Kirclie boidcr l\itus in

Polon und Russland.* Augsburg 18 ii. 2 ed. 184(i. óni.

franc. z przedmow hr. M o n lal am ber t. »Vicissitudes de

l'e<rlise fali()lii(iu' dc deiix rites en Pologne et en Russie.*

I'aris 181-3: tóm. \vosl<i(! »Vincende delia cliiesa catt. di

aniine(tue i rili nella Polonia e nella Russia.* I.ngano lHi;5.

-) Po pols;|\U \vvda X. Szant vr: >Wiadoinoci do dziejów

Kocioa pod panowaniem Rosyi.« Pozna 1813. tom II;

po niemiecku Benedyktyn O. CJ. Morel, Enisiedeln lH}-2;

nadlo Verin" Archiw fiir. kalli. Kirclien-Rccht. VII. 115.
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uwieczonej '). Mimo to znajdujemy w pamitnikacli

Siemaszki mnóstwo szczegóów uowych i nieznanych.

Mimowoli nasuwa si jednak na samym wstpie
pytanie, jaki móg mie cel Siemaszko, gdy tak skrzt-

nie zbiera wszystkie dokumenty i tak starannie dba
o ogoszenie swycli pamitników? Bo nietylko sdzia
i historyk, ale kady uczciwy czowiek ma obowizek
wysucha obrony tego, którego mia dotd za zdrajc,

odsdzi od czci i wiary. Obowizek ronie, gdy po-

tpiony wypowiada przekonanie, e z powodu tych

pamitników oddan mu zostanie » zupena sprawie-

dliwo, « e pami jego bdzie » czyst przed ludmi.

»

Niestety, o nasz opini nie chodzio Siemaszce
wcale. On si wypiera z góry wszelkiej stycznoci
z Polakami, wiadczy si z nienawici do nas ja-

wnie i otwarcie. Jemu chodzio tylko o sd Moskali.

Im to chcia dowie, e on sam jeden wszystko zro-

bi i wszystkiego dziea dokona, gdy mu schizma-

tyccy popi i biskupi zasug uj chcieli.

Pierwsza cz pamitników obejmuje pierwsze
28 lat ycia Siemaszki (tom I str. 1—106 i doku-

*) M o r o s z k i n : Wozsoedinenije Unij. Wiestnik Jewropy w ze-

szytach od kwietnia do wrzenia 1872, — Martinów T. J.

Le plan d'abolilion de 1'eglise greque-unie. (Etudes religieu-

ses, pilio, et histor.). Paris 1873, tom III i tom IV^ (osobna

odbitka). L i k o w s k i : Historya Unii Kocioa ruskiego. Po-
zna 1875. Tene, Dzieje Kocioa unickiego. Pozna 1880.
»Plan zniweczenia Kocioa grecko-unickiego w Rosyi. Do-
kument historyczny przez O. M a r t i n o w a T. J., przeoony
z francuskiego za pozwoleniem autora przez X**. Kraków
1882, (z przedmow X. St. Zaskiego T. J.).— Piatdiesiat-

letie (1839— 1889) wozsoedinenja z prawosawnoju cerkwio
zapadno-russkich Uniatów. Sobornija dziejania i torestwe-
nija .suenia w 1839 god. St. Petersburg 1889.
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menty sir. 187—458). Pisa j w padzierniku r. 1850
kiedy mu ju 52 lata ycia uiinly. Z ych strawi

lat 80 na ? subie cerkwi Boej «, jak móW'i o sobie.

»idt! po ciernistej drodze, pomidzy partyami nie-

przychylnemi dohronu dzieu. « Zabaczymy, e droga

wioda go do zaszczytów prdzej, ni si to komu-
kolwiek zdarza zwyko, ale autor zapewnia zaraz na
wstpie, e si nigdzie najmniejszej nieprawdy nie

dopuci. To zapewnienie jest wprawdzie dosy nie-

zwyke w^ literaturze pamitnikowej, ale widocznie

Siemaszko czu jego potrzeb.

Urodzi si w Staiym Paw(')wku. powiecie lipo-

wieckim, województwie kijowskiem r. 1798 d. 25
grudnia. Metryka (t. I str, 4^40 nr. 7) opiewa w^praw-

dzie, e si urodzi d. 24 grudnia, ale ta maa omyka
nie jest bez celu, bo ojciec jego » nakoniony przez

syna, przyj prawosawie « i argumentowa w ten spo-

sób, e niedaremnie syn jego w Boe Narodzenie si
urodzi! — Zobaczymy, e ojciec jego wcale praw^o-

sawia nie przyj.
Popowicz to by z dziada i ojca, bo i dziad jego

by popem, a jego duga broda i ryza pozostawiy

mu na duszy pitno schizmatyckie. Ojciec jego Józel*

by unickim ksidzem i wicedziekanem lipowieckiego

powiatu (1. 418); czterej stryjowie aksamo byli ksimi,
a dwie ciotki popadiami (1. 7). Jedne z uich, która

bya za ks. Iwanowskim, najmilej w^spomina. Sam
mia piciu braci i trzy siostry, nie brako wic bo-
gosawiestwa Boego w domu jego rodziców i obcho-

dzili jeszcze zote wesele. Najlepsze i najgi'zeczniejsze

dziecko by nasz autor, który nigdy rodzicom zmar-

twienia nie zrobi i za to Bóg mu zawsze bogosa-
wi! (1, 4). Pierwsze pocztki nauk bra od nauczy-

ciela Bczkow^skiego, który w Jezuickich szkoach si
uczy. Przy lem by Siemaszko tak chciwy wiedzy, e
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bibliotek ojca przeczyta po dwa i trzy razy. Nawet
bibli trzy razy przeczyta i to uslvuteczni przed

1 I-tym roldem ycia, bo wtedy ju zosta do szlvó

oddany. Przyznaje te, e wtedy zna lepiej history

biblijn, bdc dzieckiem, ni obecnie, bdc biskupem I

Otoczenie i wraenie modoci wyciskaj na du-

szy pitno niestarte, i dlatego Siemaszko stara si
niemi wytomaczy swoje skonnoci i przekonania

póniejsze. Przypisuje wic rodzicom przekonania

schizmatyckie. Prawda, e ojciec by unickim ksi-
dzem, ale za modu pomaga diaczkom piewa pa
cerkwiach schizmatyckicli i matka w cerkwiach take
si modlia za modu (I, ^SS, nr. 6). Sam te wiad-
czy o sobie, e unickie naboestwo mia za kotne-

dy i to bardzo wczenie, bo jeszcze dzieckiem b-
dc! Dowiadujemy si te, e rodzice nienawidzili

Lachów, a sam za modu uywa jako wyzwiska wy-
raenia: »niJiC3enuiy Lach.« Nigdy w domu nie mó-
wiono po polsku, a matka jego (Tekla Iwanowska)
nie umiaa nigdy po polsku. — Ale z drugiej strony

i to pewna, e rodzice jego nie umieli te po mo-
skiewsku, bo on sam, piszc pamitniki swoje (r. 1850),

przyznaje, e tylko z trudnoci moe si rozmówi
po rosyjsku, a czsto nie rozumie tego, co Moskale
mówi, cho »moe bardziej zaprzedany Rosyi ser-

cem i dusz, « ni oni (I, 23). Ojciec jego pisa i mó-
wi doskonale po polsku; on sam pobiera pierwsze

nauki po polsku i ksztaci si w polskich szkoach^
ale »riisskie stroje « i »riisskie ivoJsJio« wzbudzay
w nim wczenie wielkie wyobraenie o potdze Ro-
syi; z luboci te wspomina sobie, e go moskiew-
scy oficerowie po twarzy gaskali. — Charakterysty-

czne to doprawdy, e przywizanie swoje do schizmy
i póniejsz apostazy chce usprawiedliwi tem. e
od modoci nienawidzi Lachów....
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Rygor w domu by oslry i popowiczom niewól no

fii byo wdawa z chopakami J{resiasJi'hni« (I. i-
—

Moskale chopa zowi chrzecianinem!); zreszt prze-

y lata dziecice szczliwie. We wrzeniu r. 1809

oddano go do szkoy llaysysko-Bracawskiej w ISie-

mirowie. INIia wiedy lat 11, ale z domu w^yniós tyle

nauki, e w pierwszych dwóch klasach niczego si
nie douczy. By tam stary nauczyciel. kt()ry go zro-

bi «auditor aiiditorum« i poleci wany urzd prze

suchiwania drugich malców z zadanej lekcyi, a sam
spacerowa po sieni, prowadzi rozgowory z kolegami.

Jeeli jednalc zbytni haas w klasie doszed uszu sza-

nownego pedagoga, wtedy ukazaa si we drzwiach

jego gowa i gromkie » milcze « uspokajao wzbu-

rzone duchy. Dopiero pod koniec godziny wraca pan

profesor do klasy, pokaza w ksice palcem, jak

daleko siga nastpna lekcya, i tak zby mozolny

zacig.

Jedna tylko krzywda zakrwawia serce Siemaszki

i wzmocnia nienawi do polskiego narodu. Oto na-

uczyciele mieli na stancyi chopców, t. zw. «konwik-

tanerów« i tych w klasie fiworyzow^ali. a e chlui)cy

•ci byli synami polskiej szlachty, std uzasadniony jego

gniew do wszystkich Lachów. adnej innej krzywdy

przypomnie sobie nie zdoa, a i ta niedugo trwaa,

bo przyszed z Wilna rozkaz, aby chopców usadzano

wedle zdolnoci i postpów, i ju w trzeciej klasie

otrzyma list pochwalny (I, 446). Wspomina te z uzna-

niem doskonaych nauczycieli: Przybylewicza, Sien-

kiewicza i Puszkarzewicza (I, 10). Od Polaków jednak

stroni, tak. e w domu polskim nigdy jego noga nie

postaa, chocia dawa lekcye po kilku i kilkunastu

uczniom polskim, gdy ju wyszych klas doszed. To
:?arzekanie si jest charakterystyczne! — Szkoy uko-
czy z piknem zawiadczeniem w r. 1816 (I, 448),
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a polskie dwa wypracowania, które przechowa i do

pamitników doczy (1. 398—401), i^wiadcz, e w j-
zyka polskim umia si wcale niele wypisa ').

Dziad Siemaszki po kdzieli, biskup (sufragan pi-
ski) Cyryl Sierociski. wyrobi mu miejsce w gównem
seminaryum wileskiem (które rzd rosyjski w r. 1803
przy uniwersytecie zaoy dla 34 aciskich a 16 ru-

skich alumnów). W poowie sierpnia wybra si Sie-

maszko w drog do Zydyczyna, gdzie mieszka bi-

skup ucki, Jakób ^lartuszewicz, który by jego ordy-

naryuszem. Biskup przyj go jak syna. opatrzy w su-

knie aciskiego kleryka. Ido tak si kler unicki ubiera,

i wyprawi w drog do Wilna z dwoma Bazylianami.

Pierwszy raz w yciu widzia wtedy zakonników i nie

zna ich » systematycznej nienawici do kleru unic-

kiego Biaej Rusi,« niebawem jednak mia sposobno
przekona si o tem, i posuchajmy, jaka okropna
krzywda go spotkaa. Towarzysze podróy przybyw-
szy do Wilna, zabrali go ze sob do klasztoru w.
Trójcy i tam dano mu gocin przez trzy dni, ale

po ich upywie owiadczy mu przeoony. X. Kami-
ski, e zakonny obyczaj nie pozwala im duej gocia
trzyma, nad trzy dni. Otó to jest okropna krzywda
i nieludzkie postpowanie, na które gorzko narzeka —

') Atest szkolny, wystawiony 29 czerwca r. 1816. zawiera

postpki : we fizyce i matematyce, wymowie, historyi, pra-

wie: u-ielki : w jzyku rosyjskim: snaczny ; we francuskim

i niemieckim: dobry. — Nie ma tu postpku if religii

i w jsjkit jjolskini, coby dziwne wiato rzucao na urz-
dzenie szkoy, ale 12 lutego tego roku wystawi mu prze-

oony szkoy. Jan Stupnicki. wiadectwo, które bvo dla

biskupa potrzebne, i wyranie nadmieni, e si przykada
f/o nauki chrzecijaskiej i moralnoci etc. (I. 446, b),

ale i tu o jzyku polskim nic nie wspomnia. Widocznie
wic wiczenia wyniotfu odbyway si w jzyku polskim

i to zastpowao nauk jzvka.
9
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i to zapewne ma wytfómaczy jego nienawi do Ba-

zylianów i zniweczenie caego zakonu. Z widocznii

przechwak dodaje te, e do tegosamego »troickiego«

klasztoru (\v. Trójcy) wprowadzi si nastpnie jako

rzdzca eparchii, gdy zakonników wygna. — O jed-

nej tylko malekiej rzeczy zapomnia, tj. o podziko-

waniu za trzydniow gocinno.
Nauki teologiczne w Wilnie wykadane byy w j-

zyku aciriskim i to utrudniao zrazu Siemaszce po-

stpy, bo ze sownikiem w rku musia si uczy;
ale, i t trudno przeamawszy, oddawa si z zapa-

em naukom i ksiki od ydków lubi za swój grosz

nabywa. Do przepisów domowych stosowa si cile,

na miasto nigdy nie wychodzi, chyba e go kto z ko-

legów na towarzysza sobie uprosi. Mimo to wspo-

mina o pewnej plotce na niego rzuconej, ale przy-

czyn tego zwala na dw(')cli braci, którzy równocze-

nie w Wilnie suchali medycyny i pewnie mu tego

piwa nawarzyli. W seminaryum musiay by osobne

godziny przeznaczone na wiczenia stylu polskiego,

bo ^v pamitnikach znajduj si dwa wypracowania

polskie z r. 1817 i 1818. Pierwsze z nich jest na te-

mat: »Sen Numy Pompiliusza« (I, 401), drugie, jest to

list do przyjaciela, w kt(3rym we formie dyalogu do-

wodzi, »e ohycsaje i mowa ojczysta pierivszym

celem edukacyi by powinny « (I, 404). Do takich

wicze zahczy mona i dwa kazania polskie, z kt(>-

rych drugie byo powiedziane w kociele uniwersy-

teckim wileskim (I. 409—412). Pierwsze jest na uro-

czysto w^ ]\Iikoaja, drugie na temat: » o szczliwoci
wiecznej i doczesnej. « — Widocznie te uczniowie

robili pimiennie rozprawy aciskie, bo doczone s
tutaj dwie prace. Pier\vsza »7)e Tolerantia<^ ma
grube bdy gramatyczne, ale grubsze jeszcze histo-

ryczne, bo spdza n. p. na Stolic Apost., win, e
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Ell)ieta nie zostaa katoliczk i e katolików prze-

ladowaa. To take jest godne uwagi, e mówi w roz-

prawach swoich cigle o dyssydentach. a nigdzie nie

wspomina ani sówkiem o schizmatykach, którzy prze-

cie bUej go byli powinni obchodzi. Ale jedno i dru-

gie wytómaczy nam si niebawem. — Druga roz-

prawa aciska bya napisana dla uzyskania stopnia

magistra w. teologii (23 czerwca r. 1820. I. 429—437)

na temat: -De Christiana ciira bonoriun tempora-
Uum.« Rzecz to pobiena bardzo, a co najciekawsze,

miody teolog wyraa si z lekcewaeniem o wszyst-

kich teologach i tylko na »zdrowym « rozumie opiera

swoje wywody.
Z powodu pobytu swego w wileskiem semina-

ryum. stawia sam Siemaszko pytanie, które dla nas

jest take bardzo ciekawe, a to: czem si stao, e
mimo otoczenia katolickiego a polskiego, mimo to. e
nauki pobiera od ksiy aciiiskich, którzy starali si
zdoby serca modych Unitów, jednak pozosta w sercu

nienawistny Polakom i Unii? Dodajmy, e kierunek

nauk by w rku ks. Czartoryskiego, e to Ijyy czasy,

w których Zan i ]Mickiewicz, Filareci i Filomaci z nim
kolegowali. Siemaszko przyznaje, e pokusa bya mo-
cna, a nawet póniej w- yciorysie, który napisa dla

cara (r. 1827. T. I. 437—439). przyznaje, e wtedy na-

by »mnogo polskiego pairjjoiyzmUy' mianowicie po
przeczytaniu konstytucyi 3go maja: e » przywiza
si do Ezy}iiian.« ale to przywizanie wnet w nim
ochódo (I. 438).

Z uznaniem wspomina Siemaszko o miych sto-

sunkach, jakie panoway pomidzy przeoonymi i pro-

fesorami gównego seminarium wileskiego, a grecko-

unickimi wychowacami, chocia domyla si, e za-

mierzali przez to serca ich pozyska dla rzymsko-

katolickiego Kocioa. Bya to jednak silna pokusa,
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lylko e »Bóg sprawi inaczej, « bo da przeciwko po-

kusie rodek zaradczy, a to przez dw()ch profesorów

na wydziale teologicznym. »Nie wiem, za czyim prze-

pisem i rozporzdzeniem (myl, e to si stao przy-

padkiem) profesorowie wilei'iskiego uniwersytetu uy-
wali do wykadów teologii podrczników, które zapro-

wadzone byy w uniwersytetach austryackich. Pisane

w duchu józefmistów. pene byy niechci do papiey
i ich wadzy.

«

»Rozkosznie byo posucha prof.Kgiewicza. z ja-

kim zapaem powstawa przeciwko naduyciom pa-

pieskiej wadzy, a zwierzenia swoje popiera r()nymi

dokumentami, którymi uzupenia podrcznik Kliiplla» '.

Z drugiej strony profesor prawa kanonicznego, Woch
rodem, Capelli, czowiek wiecki, smaga przy kadej
sposobnoci zjadliwymi sarkazmami naduycia duclio-

wiestwa rzymskiego, szczególnie bogatych praatów.

Sdz, dodaje Siemaszko, e w adnej akademii pra-

wosawnej nie nasuchali si wychowacy o naduy-
ciach Kocioa rzymskiego, tego, co ja syszaem od

tych dwóch przeoonych. Przytem nic nam nigdy

nie mówili przeciwko cerkwi prawosawnej — zape-

wne bali si! Nic wic dziwnego, em z Wilna wyje-

cha bez uprzedzenia ku teje cerkwi, a przeciwnie

z wielkiem uprzedzeniem do cerkwi rzymskiej. « (T. !()).

Nigdy moe nieszczsny liberalizm, zastosowany

do szkó naszych, nie przyniós gorszych owoców, ni

') Co do podrcznil^a zawioda pami Riomaszk. Kliipfla pod-

rcznik by dla dogmatyki, przy wykadach liistoryi kociel-

nej uywa wic X. Kigiewicz Macieja 13annemaycr"a »In-

stitutiones liistoriae ecclesiasticae. Yindob. 17H8. II. ed. 1800.

Kompendium to wyparo z uniwersytetu wiedeskiego pod-

rcznik protestanta J. M. Schrockh^a, który by tame w uy-
waniu przez 8 lat (1780— 1788), chocia pod wzgldem
ducha kocielnego, nie wiele byo lepsze.
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AV tym przypadku, i moiialiy do tych. którzy wówczas
kierownictwo nauk w rku mieli, zastosowa przyso-

wie: nasi ojcowie próbow^ali kwanych jagód, a nam.

ich synom pocierpy zby. Siemaszko przypisuje ten

nieszczsny system józefiski, zastosowany do wy-

dziahi teologicznego wileskiego przypadkowi. Antoni

Zu])ko natomiast czyni za to odpowiedziahiym X.

Adama Czartoryskiego, który jako kurator uniwersy-

tetu a czowiek liberalny, dobiera takich profesorów,

aby przysze pokolenie duchowiestwa oswobodzi od

ultramontaskiego obskurantyzmu ').

Inni jak n. p. Wasyl uyilski w swoich pami-
tnikach, zdaj si gówn win zwala na Jana nia-
deckiego •). Szantyr ^) nie dotyka wcale kwestyi nauk.

ale sdzc z tego. co mówi o X. Strojnowskim, który

sta na czele komitetu, ukadajcego ustawy i przepisy

dotyczce nauk. monaby przypuszcza, e mia w tem
cz winy. On to wyj seminaryum z pod jurys-

dykcyi biskupów, tak, e na wybór profesorów wxale

wpywa nie mieli, skasowa nawet osobnego dziekana

teologii.

O innych profesorach, jak n. p. regensie semina-

ryum gównego. X. Dr. Józefie Stawisz L e n i e w i-

czu, kanoniku wileskim i smoleiiskim, nic nie wspo-

') Cho?mskij greko-uniatskij Miesiacosaw. Warszawa 1866,

str. 22—24. cfr.: Russkij Wiestnik r. 1864 str. 300.: cfr.

Mor OSZ kin, Wiestnik Jewropy, Petersburg 1872. Kwie-

cie str. 616.: cfr. Likowski. dzieje Kocioa unickiego

w XVIII i XIX wieku. Pozna 1880, str. 269.

") Z pamitników Wasyla uyskiego. Pozna 1886 str. 15.

List metropolity Koclianowicza do arcybiskupa Krasowskiego.

^) Szantyr, Wiadomoci do dziejów Kocioa pod panowa-

niem rosyjskiem. Pozna 1843. I. 210—218.: cfr. A. Sy-

mon. De catholiea facultate theologica in universitate olim

Yilnensi. Program, acad. c. rom. cathol. ecelesiasticae Petro-

politanae ann^ acad. 1888—89. Petropoli 1888. p. 15—108.
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mina. Ale nalomiasl mówi. e mio do Rosyi wszcze-

pi w jego serce nauczyciel jzyka sowiaskiego. Czer-
niawski, starzec, który niczego nie uczy systema-

tycznie i chodzc po klasie, czas zabija gadkami, ale

te gadki prawi o matuszce Rosyi. o jej wielkoci

i sawie. Tem wic tómaczy Siemaszko, e opusz-

cza Wilno, wywoc peno uprzedze do Rzymu, ale

nie do schizmy (I, 16).

Stosunków ze wieck modzie uniwersyteck
nie mieli alumni gównego seminaryum prawie a-
dnych i spotykali si chyba niekiedy w audytoryach.

Charakterystyczny jednak przypadek przytacza Sie-

maszko, e razu pewnego dosta przyjaciel jego i take
póniej apostata. Antoni Zubko, rosyjski dziennik

»Ulej« i obaj zaczli go czyta w audytoryum bota-

nicznem. Kiedy to spostrzega modzie wiecka, podnio-

sa krzyk ogromny: nie potrzebujemy takich ksiy,
którzy zabijaj matk Polsk, którzy su Moskwie!

Na ten krzyk schowali dziennik, ale nie dowiadujemy
si. skd oni ju wtedy odbierali moskiewskie dzien-

niki ?

rkoiiczywszy czteroletnie studya i otrzymawszy
stopie magistra w. teologii (1820 — 1. M9), przed-

stawi si Siemaszko wadyce uckiemu i ostrogskiemu,

Jakóbowi Adamowi Okieo IMar tusze wieowi,
który by zaraam exarch na guberni woysk,
kijowsk i podolsk (I, 450). Biskup nakoni 22-let-

niego kleryka do bezestwa i nawet nie puci go

ju do domu, eby go rodzice do eniaczki nie na-

mówili. Siemaszko rozway sobie, e w bezennym
stanie bdzie mia wicej czasu i sposobów do nauki,

i tak zamiowanie do ksiek zastpio powoanie.
Zaraz te otrzyma nisze wicenia, a niebawem dwa
wysze, a w rok potem, za dyspens metropolity od

wieku niedostatecznego, wywicony zosta na ka-
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pana (d. 28 grudnia 1821. I, nr. 3, 450—451). Ju
jako subdyakon by profesorem kleryków w Poczajo-

wie, i by nadto asesorem konsystorskim.

Sprawy konsystorza obrabia sam oficya. X. Ha-
czewski, a inni asesorzy zjedali si tylko na to,

eby podpisywa decernaty. Jeden tylko Siemaszko

by ciekawy i zapozna si rycho z manipulacy biu-

row, tak, e gdy X. oiicya krótko jako potem umar,
powierzy biskup ten wany urzd (r. 1823) 24-let-

niemu kanonikowi, bo i tym ju zosta tymczasem-

Ksia asesorzy patrzeli z razu z niedowierzaniem na
modego oficyaa. ale niebawem poszy sprawy da-

wnym trybem: on obrabia, oni podpisywali i chwalili

wielki porzdek. — Co byo zreszt robi. — powiada
Siemaszko — skoro biskup nie mia nikogo lepszego ?—
i dodaje przysowie: »Na bezrybiu i rak ryba«. — Ale

w takim razie pisa nieprawd, gdy w 4 lata potem
przesya swój yciorys carowi. Tam bowiem mówi, e
z przywizania do Rzymian, które wywióz z Wilna, wy-
leczy si szybko, gdy zobaczy, e braterstwo istniao

tylko pomidzy cianami seminaryum, ale e póniej

widzia, jak nieraz mdrzejszy ustpowa musia na-

dtemu i niemdremu. Przynajmniej co do siebie nie

mia powodu mówi o krzywdach, ani swego ycia
nazywa » ciernist drog, « skoro go tak stromo wio-

da do zaszczytów. W r. 1822 by ju protojerejem,

w rok potem kanonikiem z tytuem »Patris Distinc-

toraU« (I. 456. e), a w r. 1825 praatem. Najlepiej to

wiadczy o braku ludzi zdolnych pomidzy klerem uni-

ckim, i to bya^ niemoc najgorsza, która zgubia Uni.
Pobyt w Zydyczynie, cige towarzystwo tak za-

cnego i cnotliwego biskupa jak Martuszewicz, zapo-

znanie si ze sprawami biskupstw^a, które przez jego

rce przechodziy, byyby o may wos zdobyy serce

Siemaszki dla Unii. Sam mówi o tem, e unici byli
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traktowani przez acinnik()\v (Polak(nv) jak ])racia. pod-

czas gdy od schizmatyków doznawali krzywd usta-

wicznych. Nie byo wic powodu do lej nienawici

do Polaków, jak si wci chepi w pamitnikach.

Przytem biskup ^larluszewicz by wychowany w szko-

ach jezuickich i bardziej do Stolicy Apostolskiej przy-

wizany, ni sami Jezuici i »papici«. a dra na samo
wspomnienie schizmatyków; Siemaszke za kocha jak

syna i nieraz stawa za krzesem piszcego w konsy-

storzu, bra mu gow w obie swe rce i caowa, a je-

dnak do serca jego nie trafi i duszy tej pozyska
nie zdoa. ])0 — mówi Siemaszko — to, co Kliiplel

i Capeli posiali, utkwio gbiej w sercu! Nie prze-

czuwa biedny biskup, e wzgldami obsypuje zdrajc,

który mu czarn niewdzicznoci odpaci za wszel-

kie dobrodziejstwa doznane.

Takie byo wewntrzne usposobienie modego ka-

nonika i oticyaa, kiedy mu w^ypado opuci Zydy-

czyn i pój do Petersburga. Koiiczyo si wanie
trzyletnie urzdowanie w kolegium petersburskiem

Cyryla Sieroczyiiskiego. sufragana piskiego, i w jego

miejsce przeznaczy liiskup Martuszewicz. jako swego

delegata, Siemaszke. Ju w sierpniu 1822 roku wi-

dzimy go po trzytygodniowej podróy w Pelersburgu.

i tu odrazu »rozmiowa si w prawosawiu* (1, 21).

Co wywoao to »rozmiowanie« w kapanie kato-

lickim, protojereju, oficyale. kanoniku i praacie? —
Oto bogate cerkwie, wystawna suba boa, a nade-

wszystko piewy cerkiewne. Oczom wierzy si nie

chce, e tak mao byo wiary w tym czowieku, gdy

zewntrzne obce formy, raz ujrzane, ju j zniweczy
mogy. Kronikarz ruski. Nestor, opowiada o Wodzi-
mierzu Wielkim, e przeniós grecki obrzdek nad a-
ciski, uznajc go pikniejszym i wspanialszym —
i nic w tem dziwnego. U wieckiego ksicia i poga-
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nina zewntrzna forma moga decydowa, cho poli-

tyczne wzgldy odgryway tam wiksz rol; ale eby
ksidz i magister teologii ocenia prawdziwo wiary

wedle wspaniaoci cerkwi i piknoci piewu, tego

nigdybymy nie wierzyli, gdyby tego sam nie mówi
o sobie.

Jzykiem urzdowym oddziau unickiego w ko-

legium petersburskiem ') by jzyk rosyjski, ale ani

asesorowie, ani sam metropolita ówczesny, Buhak,
który sta na czele tego wydziau, nie znali tego j-
zyka. jMetropolita troszk tylko rozumia. Tymczasem
Siemaszko mia sposoJDUO, przy obrabianiu spraw

konsystorskich w Zydyczynie, zapozna si z tym j-
zykiem o tyle, e móg sprawy zaatwia. Znowu wic
biurowa praca spocza na nim; w trudniejszych przy-

padkach biega po rad do prokurora Krzyanowskiego.
Wprawdzie wymowy rosyjskiej nie zna zupenie, ale

pomidzy sekretarzami l^y niejaki K limo w i c z.

który go poucza: kiedy jednake ten mentor umar,
wtedy nikt inny nie mia ju poprawia ksidza ase-

sora, a e mieszka razem z drugimi czonkami kole-

gium petersburskiego w jednym domu i tylko polski

jzyk sysza, wic postpów w »urzdowym jzyku«
nie móg wielkich zrobi.

Zajcia w kolegium nie byy jednak wielkie i li-

czne, dlatego mia Siemaszko duo czasu wolnego

i uy go na czytanie ksiek, a tak by chciwy tej

strawmy, e w jednym roku a 400 ich przeczyta. Ku-
pi na ten cel bilet roczny w ksigarni Gazunowa za

30 rubli i powiada, e wybi te pienidze. Co to byy

') Kolegium to zostao utworzone przez cara Aleksandra I

ukazem z dnia 13 listopada r. 1801. mimo protestu Rzymu.
Roku 1805 zostao kolegium rozdzielone na dwa departa-

menty : aciski i unicki, ale wydziay te pozostaway w je-

dnym domu i wspólnie odbyway narady.
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za ksiki? Oto gównie rosyjskie, bo dotd na oczy

ich nie widzia, ale lektura nie musiaa by ani sy-

stematyczna, ani powana, skoro si niebawem dowia-

dujemy, e romansom Walter -Scotta przypisuje uzu-

penienie swego wyobraenia i sdu o wiecie. Czy-

tanie przeryway zreszt weselsze zajcia, mianowicie

gra w karty, do której mia dar wrodzony, tak, e
jeszcze w seminaryum w Wilnie ogrywa kadego, kto

go jakiej gry nauczy; w Petersburgu zabija czas na
graniu w »romel-pikiet« z jednym ze swoich kole-

gów, którego w miecie przy »czaju < ogrywa, ale nie

bra pienidzy, tak. e naleyto urosa w »miliony,«

których nigdy nie egzekwowa.
W ten sposób mino trzyletnie urzdowanie, ale

biskup nie odwoa go — i pozosta nadal. Wtedy
przyby do Petersburga, jako delegat do kolegium,

przyjaciel jego z aw uniwersyteckicli. Antoni Zubko,

p()niejszy schizmatycki arcyl)iskup miski, jubilat.

Z tym koleg zacz ju weselsze ycie, bo zwiedzali

razem teatry i Siemaszko dowodzi (1. 2i). e w.szyscy

ci s w bdzie, kt<')rzy widowiska teatralne uwaaj za

niestosowne dla duchownych ; na nim przynajmniej

wywar teatr wrcz przeciwny skutek, bo razem z ro-

mansami, ju wzmiankowanymi Walter -Scotta, uzu-

peni jego pojcia i wyobraenia o wiecie. kt(')rego

nie zna wcale, yjc zawsze odludnie.

Tak stay rzeczy po czteroletnim pobycie Sie-

maszki w PetersJjurgu r. 1826. Mia wtedy lat 2<S

i jak na ten wiek. posiada wszelkie moliwe dosto-

jestwa, bo by ju od roku praatem, a biskupia go-

dno nie moga go omin, bo i dotychczasowa jego

karyera prowadzia do niej i w Unii nie byo wiel-

kiego wyboru ludzi. Ale mimo to. w duszy Siemaszki

dziay sie dziwne rzeczy.
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Sam maluje swój charakter ówczesny (T, 29) jako

twardy, ostrony i przel)iegy. a niezawisy i samo-
dzielny; cale za usposobienie swoje zowie stoickiem.

W duszy by' ju schizmatykiem. Czytanie ksiek ro-

ryjskich utwierdzio to » rozmiowanie « w prawosa-
wiu, z którem si owiadcza zaraz na wstpie do
Petersburga, a z obowizku by, jako czonek kole-

gium, zobowizany broni praw Kocioa unickiego,

co on nazywa «suy do zamieniania go na aci-
ski « (I, 30). Sercem i dusz czu si zaprzedany Ro-
sy i, a obcy dla nienawistnej sobie Polski. Wprawdzie
ani mu Koció unicki, ani Polska nie zrobia krzywdy,

choby najmniejszej, bo pewnieby tego nie by zamil-

cza w pamitnikach, gdy najmniejsze drobnostki wy-
szukiwa, aby swoj nienawi do Polaków usprawie-

dliwi; ale mimo to wszystko, serce go cigno do
schizmy, i ju od r. 1824' nosi si z myl aposta-

zyi. W r. 1827 umyh to wykona pubhcznie w cer-

kwi Aleksandra Newskiego, ale chcia ten akt uspra-

wiedhwi czy przed sob, czy przed publicznoci —
i tym kocem zabra si do pracy, która miaa wiat
pouczy, e prawosawie jest prawdziw i rzeteln

wiar.

To dzieo mozolnej zbieraniny nie ujrzao nigdy

wiata dziennego, ale jest doczone do pierwszego

tomu pamitników (I, 308—387, nr. 3), cho nie zo-

stao wykoczone. Jest tu najpierw rozprawa dogma-
tyczno-historyczna na 30 stronach która dowodzi, e
Unia na Rusi nie ma prawnej i susznej podstawy.

Potem na 49 stronach s najrozmaitsze wypisy w pol-

skim, rosyjskim, aciskim i francuskim jzyku, które

miay suy do dalszego uzasadnienia przekona
autora, e Papieom nie naley si prymat w Ko-
ciele, i e Ru powinna do schizmy powróci. — Nie
bdziemy ani streszcza, ani ocenia tej pracy, bo na
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nicl)y si to nie zdao. Sam autor nie przywizywa
do niej \vieliviej wagi, chocia ta praca zostawia lady
na caem jego dalszem postpowaniu. Nie dolvOczy
jej. bo powiada, e podobao si t3ogu powoa go na

narzdzie do y>ivozf^oedinenict« p(')lora miliona wsi)t')-

wyznawców jego do ])rawosawia (1. ;>l). l^ierwszy

krok do tego uczyni wanie w tyme roku 1S27

i to na pocztku listopada, a czyn, kt(')ry wtenczas

spetii, by tak doniosy i wany, e na nim koczy
pierwsz cz pamitnik()w swoicli. — Do drugiej

czci zabra si doi)iero po dwunastu latach (18()2).

Na pocztku listopada 1827 r. posa go biskup

piski, Sieroczyski, z jakim interesem do dyrektora

departamentu w ministerstwie dla spraw duchownych
obcych wyznai'i, G rzegorza 1wanowicza K a r t a s z e w-

skiego, którego pierwej mao zna. Po zaatwieniu

interesu, zawiza Kartaszewski z nim rozmow i do-

wiedzia si tylu nowych ]')0gld(3w i pomysów, e
sucha Siemaszki ze zdumieniem, a potem prosi,

czyby tego w^szyst kiego nie móg spisa. Siemaszko

nie da wyranej obietnicy, ale przyszedszy do domu,

ujrza nowy wiat przed sob. Usiad i napisa w go-

dzinie swój pomys i plan zniweczenia Unii, nazajutrz

przerobi i przepisa, a 5-go listopada odniós Karla-

szewskiemu.

Ju po dwóch, czy trzech dniach wezwa go Kar-

taszewski do siebie i zaprowadzi do ministra Szysz-

kowa. Tutaj czytano mu uwagi. kl('>re car Mikoaj po-

rol)i oówkiem na jego elaboracie. Uwagi te zawie-

ray same wykrzykniki pochwa i zdziwienia, z kt(')-

rych uszczliwiony Siemaszko spamita tylko tyle.

e car niezmiernie z niego zadow^olony i e mu to

kaza oznajmi i owiadczy. auje, e tycli wszyst-

kich drogich sów nie zapisa sobie zaraz za powro-

tem do donui. C.ar yczy sobie pozna jego bieg y-
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cia, i Siemaszko ^v^i^0Da to niebawem i wrczy' Kar-
taszewskiemu. O yciorysie tym, dodanym do pierw-

szego tomu (I, nr. 6, 4^37—439) juemy wspominali

w poprzedniem opowiadaniu. Owiadcza si tutaj

otwarcie z przywizaniem do schizmy, powiada, e-
biega zawsze do cerkwi scliizmatyckicli i ptakiwa
jalv dziecko od wzruszenia, syszc urocze pienia,

a przez czytanie rosyjskich ksiek zaponinia o Pol-

sce i konstyUiciji 3-go maja, która mu bya iv Wil-
nie zawrócia gow polskim patryofyzmem. Teraz
nauczy si kocha Rosy i sta si wiernym carskim

sug. — Dziwna rzecz, zaprawd, e czowiek, pra-

gncy zosta scliizmatykiem, wpierw musi zapouDiieó

o Polsce i jej wolnoci, a sa si niemym car-
skim siigct!

j\Iemorya, wypracowany przez Siemaszk 5. listo-

pada r. 1827, stanowi epok w dziejach unickiego

Kocioa, bo wedle niego cile postpujc, zniweczy
rzd rosyjski Uni. przyczem sam autor suy za

doskonae narzdzie i wykonawc wasnych pomy-
sów. IMemorya ten nigdzie dotd nie zosta ogo-
szony, bo to. co poda Moroszkin. a za nim O. ]\Iar-

tinów i X. Likowski. jest tylko projektem, wypraco-

wanym przez ministerstwo na podstawie memoryau
Siemaszki '). IMemorya swój podaje Siemaszko a dwa

') Moroszki n : 1. c. zeszyt kwietniowy str. 258—27-i. —
M a r t i n o w : Le plan cl'abolition de l'eglise greque-nnie

(Etudes religieuses, philos. et histor.i. Paris 1873. T. III,

p. 71 s. i t. IV, p. 268 sq. — Likowski: Historya

Unii Kocioa ruskiego. Pozna 1875. Str. 260—275. —
Likowski: Dzieje Kocioa unickiego. Pozna 1880. Nr. 3^

str. -473—486. — Plan zniesienia Kocioa grecko-unickiego

w Rosyi. Dokument historyczny i t. d. Kraków 1882,

str. 13." 39.
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razy w pamitnikach (t. I. str. 82—44 i sir. 387—398
nr. 4) i nosi tutaj tytu: -Zapiska, zestawiona przez

asesora lvolegium, praata Józefa Siemaszke, 5. listo-

pada 1827. r. o pooeniu w Rosyi unickiej cerkwi

i rodkach nawrócenia jej na ono cerkwi prawo-

sawnej.

«

Na wstpie wyraa radosne dzikczynienie z po-

wodu ukazu, wydanego 9. padziernika 1827. r. na

ohron grecko - unickiego Kocioa i czystoci jego

obrzdu, a skoro mu dano sposobno wyraenia
swych planów, zastrzega sekret i ostrono, eby
przedwczesne ich zdradzenie nie zaszkodzio sprawie.

Rzeczywicie Moskale sekretu dochowa umieli i do-

piero po 50. latach dowiedzia si IMoroszkin nazwi-

ska autora tego pomysu, który wykopa gról) uni-

ckiej Cerkwi na Biaej Rusi i Litwie.

Historyczne pogldy Siemaszki nie s ciekawe.

Naród, oderwany przez Litw »w smutne czasy « od

Rosyi (!), a nastpnie do Polski przyczony, wyzna-

wa z gór 200 lat prawosawie, ale Polacy, pojmujc
doskonale, jak ma poUtyczn donioso spójnia jednej

wiary, przeprowadzili dzieo Unii za Zygmunta 111,

znanego z gorliwoci w wierze — i to skutkiem za-

biegów jezuickich. A tak staa si Unia przegrod,

dzielc potomków w. Wodzimierza (t. j. carów mo-

skiewskich) od ich prawowitej wasnoci! Ziemia ru-

ska zapenia si Jezuitami i innymi aciskimi za-

konami, modzie ruska wychowywaa si w ich szko-

ach, ale duchowiestwo nisze i lud pozosta wierny

prawosawiu (1. 33).

Papiee rzymscy ubezpieczali wprawdzie przy-

wileje ruskiej Cerkwi i jej obrzd, ale czynili to tylko

w tym zamiarze i nadziei, e ca Rosy dostan

pod swe bero, sama bowiem Unia na Rusi nic

odpowiadaa odwiecznej polityce Rzymskiej Stolicy,
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i dlatego pod oczyma Papiey dziay si z rozkazów
nuncyuszów, którzy bawili w Warszawie, zmiany
w obrzdku ruskim. Zmiany te dokonyway si te
gównie przez to. e osoby rzymskiego obrzdku przy-

puszczano do ruskici zakonów. Bogate klasztory i do-

stojestwa kocielne wabiy acinników z wyszych ro-

dów, dlatego wyroliili oni sobie przywilej, eby arcbi-

mandryt i biskupem móg by tylko szlachcic. Ta-

kim sposobem zagarnU acinnicy fundusze unickie

(I. 34). — Dla objanienia trzeba tu doda, e kon-

stytucya. uchwalona przez sejm r. 1607 czerwca 18.

która opiewaa, e dostojestwa duchowne (na Rusi)

maj by nadawane -ludziom Sdaclieckim. Naródi
Ruskiego, y mer Religii Greckiej.- wydan zostaa

przez sejm za spraw ksicia Ivonstantego Ostrog-

skiego i tego stronnictwa, które stano przeciwko

Unii Brzeskiej '). Bazyliaskie klasztory — powiada
dalej Siemaszko — usunito najpierw na I^itwie. a po-

tem w Ivoronie z pod dozoru biskupów. Z pocztku
byli jeszcze protoarchimandryci podlegli metropolitom,

ale potem i oni z pod ich zwierzchnictwa si wy-
zwolili. Wtedy te prócz jzyka, nie zostao tam nic

z greckiego obrzdku, a zakony stay si narzdziami
Papiey i nuncyuszów. zwaszcza przez porednictwo
swych prokuratorów w Pizymie.

To przeobraenie monastyrów bazyhaskich byo
dostatecznym rodkiem do zgul)ienia Unii (czytaj: schi-

zmy), mniej te ju dbano o duchowiestwo wieckie,

któremu zabierano fundusze na budowanie monasty-
rów, a z tych brano naczelników eparchii. a nawet
dziekanów. Ale wlad za tem posza u duchowie-

Cfr. Dokumenta do dziejów h\. Józefa Kuncewicza. X. Pa-

wa Szymaskiego. »Przegld Poznaski^ r. 18G2. H i III,

str. 263.
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stwa biaego (wieckiego) nienawi.-i do zakonników
i tern wierniejsze trzymanie si :»obiadu« (1. 35).

Trzeba wic byo chwyci ?i innego sposobu,

a lakim byli Jezuici. — Ju oddawna byy szkoy
jezuickie dla ruskiej modziey pozakadane w Rzy-
mie, w Wilnie, Brunsberdze i Lwowie, stojce pod
bezporednim nadzorem nuncyuszów, ale szkoy te

suyy wycznie zakonnikom. Postanowiono wtedy
wcign modzie wieck do propagandy w Rzymie
i do alumnatu w Wilnie. Kazano skada kademu
przysig, e Bazylianinem nie zostanie. Ten rodek
okaza si skutecznym, bo ducliowni, którzy z tych

szkó wyszli, dokonali dziea Unii, tak. e poowa
przeszego (XVni) wieku bya gówn widowni ogól-

nego przechodzenia na Uni. Pogolili wtedy ksia
brody, pozdejmowali rasy, zaprowadzili liczne rzymskie

obrzdy, papieskie krzye, ustanowiono kapituy na
wzór aciiiskich. Ale te nowoci nie miay jeszcze

czasu ani si rozprzestrzeni, ani zakorzeni, gdy >>za-

grzmiao nad Polsk ordzie Katarzyny « — i wtedy

wiksza cz unickiego narodu powrócia do (jrecko-

rosijJsJej cerkwi (1. 36).

W zabranych krajach musiao by usposobienie

ludu przychylne Rosyi — i niedziw, bo byo od wie-

ków wkorzenione (!), tylko tajemnymi sposobami sta-

rano si nieci nienawi do Rosyi. Nadto w zako-

nach i w seminaryach uywane ksiki pene s prze-

sdów redniowiecznych, wedle których Rosya jest

przedstawiana jako kraj, opierajcy si od wieków
prozelityzmowi Rzymu. Po szkoach mówi o Rosyi

z pogard, nie znaj ani jej jzyka, ani literatury, ani

obyczajów, a sowo Aloskal stao si wyrazem po-

wszechnej nienawici. Duchowiestwo ze swej strony

nie auje sarkazmów na kacerzy i scliizmatyków,

a naród prosty, idc za gosem panów i ksiy, a przy-
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tem uciskany przez dziedziców, zwyk mawia teraz

:

nic bywao tego za Polski, nie bywao za Unii
(str. 37). — Znaczy to poprostu tyle, e naród ruski

zosta gwatem przecignity na schizm przez Ka-
tarzyn II. ale e tskni wci za Uni!

To jedno wyznanie zbija wszelkie poprzednie hi-

storyczne Siemaszki wywody, ale niebawem wyrywa
mu si jeszcze doniolejsze wyznanie.

Ze smutkiem wyzna trzeba, e niedawnymi je-

szcze czasy bya niezgoda pomidzy unickiem a a-
ciskiem duchowiestwem, ale jej miejsce zaja teraz

cisa czno.
Gówn za tego przyczyn naley upatrywa

w tem, e modzie duchowna obydwóch obrzdków
razem si chowa. Sam za z wasnego dowiadcze-
nia moe Siemaszko powiadczy, e w gównem se-

minaryum wileskiem byo tak cise braterstwo po-

midzy modzie duchown, e klerycy uniccy zu-

penie na Rzymian si przerabiali. Ale co wicej —
i co w ustach Siemaszki jest nieocenionem wia-
dectwem — szlachta polska nie robi teraz pomidzy
unickiem a aciskiem duchowiestwem adnej ró-

nicy i to nietylko w dochodach na równi ich sta-

wia, ale nadto oy na Avychowanie dzieci ksiy uni-

ckich, samych za chtnie bierze na kapelanów, ko-

mendarzy i altarzystów. Ze swej strony ksia uniccy

niczem sie te nie róni od aciskich : maj to samo
ubranie, te same zewntrzne odznaki wyrónienia stanu,

odprawiaj naboestwo w tyche kocioach, na tyche
otarzach, w jednakich ubiorach kocielnych. Zaprowa-
dzono te zupenie rzymskie obrzdy, jak np. ciche msze
wite, w wikszej czci cerkwi niema ju ikonosta-

sów, zamiast pienia zaprowadzono organy ; zosta tylko

jeszcze jzyk sowiaski, ale i len zaniedbuj coraz

wicej. Sam sysza, jak pewien ksidz uckiej dvece-
3"
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zyi przyby z dalszycli stron do biskupa (Martusze-

wicza) z usiln prob, aby móg odprawia acisktj

nisz . — a takich miao by wielu. W naukacli

kocielnych upowszechnia si jzyk polski, a po wielu

miejscach uywaj go nawet do waniejszych modów.
I tak obecnie nic ju nie stoi na przeszkodzie,

eby si Unia w acin nie zamienia, bo ostatnie

czasy pokazay, e nawet ony ksiy unickich nie

stanowi zapory, gdy wielu ju przyjo olM'zdek

aciski, zatrzymawszy ony. W len sposób lozpo-

ciera si aciski obrzdek na gruzach »grecl'o-ro-

syJsJiiego,» a na lo niemasz rady ani sposobu, bo
unickie duchowiestwo zawiso zupenie od aciskich
ksiy i szlachty, a ruscy biskupi albo na to lepi,

albo sami w duszy temu dzieu przychylni. Cae te
parafie przechodz na aciski obrzdek i obecnie-

toczy si w kolegium petersburskiem sprawa 20.000

Unitów, którzy przeszli na obrzdek aciski. Niema
wtphwoci, e pótora miliona »russMch<^^ w ten

sposób odwróci si od »sarszijcJi« braci swoich. Ju
i tak zostao w wileskiej eparchii tylko 800 cerkwi

(1. 89).

Taki jest rzeczywisty stan rzymskiego i unickiego

obrzdu — powiada Siemaszko. — Nie ulega wtpli-

woci, e rosyjskiemu rzdowi musi zalee na tem,

eby byo jednolite wyznanie w pastwie, ale tego nie

zdolen jestem powiedzie, jakimby sposobem mona
wpywa na umysy Rzymian, bo to jest maszyna
rónolila i silna, nieatwo j zmieni. Natomiast, co

si tyczy Unit(')w. wystarczy ich oddzieli i odsun-
od Rzymian, nada inny kierunek wychowaniu kleru,

kióry obejmuje 1500 paratij, a wledy nar(xl atwo
p()jdzie drog, wskazan przez pasterzy. Naley si
przedewszystkiem pospicszij z iirzacheniem senii-

naryów dla l-lcru ruskiego, w czem Ijiskupów znaj-
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(Izie si chtnych niezawodnie. Xaley zoliowiaza

kler ruski, eby synów swych posya tylko do rz-
dowych szkó duchownych, ale szkoy te naley zró-

wna w przywilejach z innemi seminaryami i utwo-

rzy ich odrazu dostateczn liczb, eby si nikt nie

móg zastawia odlegoci miejsca. Prócz sowia-
skiego jzyka i ceremonii, naley w nich uczy wszyst-

kiego innego, co w wieckich szkoach ucz. z wy-
jtkiem tego. co ducliownym jest niepotrzebne, a przy-

tern ustanowi znaczn liczb funduszów dla sierót

i dzieci ubogich ksiy unickich. Nic te bardziej nie

czy ludzi nad jzyk, naley przeto stopniowo zast-

powa jzyk polski rosyjskim.

Jak widzimy, nie odgrywa u Siemaszki nauka
wiary adnej roli. na ni nie kadzie bynajmniej przy-

cisku, bo te o wiar nie chodzio tu wcale. — Gi-

mnazya — powiada dalej (I. iO) — mog jeszcze

tymczasowo zosta w rku Bazylianów, bo niemasz

chwilowo si naukowycl:i, któreby ich zastpiy, ale

przedewszystkiem seminarya duchowne musz by
wolne od wpywu zakonników. Aeby za przysze
duchowiestwo iwogim duchem zakonników si nie

przejmowao, naley ich ograniczy na trzy nisze
klasy. tak. eby w seminaryach wia ducli »zdro-

wijcli prawd i zasad.

«

Jeli bowiem biae duchowiestwo jest zblione
do rzymskiego, to zakon bazyliaski zupenie rzym-
skim nazwa mona, co tem gorsza, e wpyw jego

na umysy narodu jest daleko wikszy. Temu jednak

zapobiey skasoivatie zbyt Ucznijch klasztorów. Jako
pozór moe posuy to, e Bazylianie, nie majc do-

statecznej, kanonicznej liczby zakonników, przyjmo-
wali raz po raz R.zymian, lak. e oni tworz poow
zakonu. Z 80 klasztorón' naleaoby przeto zosta-

jcie 20. bo w ten sposób ograniczy si ich wpyw.
8^^
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cieni ich pole dziaania, a rzd bdzie móg tern

atwiej wpywa na ich przeobraenie. Waniejszym
sposobem bdzie jeszcze lo, e sie zabierze majedli
nieruchome, bdce w rku katoUckiego duchowie-
stwa, bo one usposobienie jego wrogie i nienawi
podtrzymuj. Zabra te majtki i nada wszystkim
duchownym równe pensye, a wtedy od razu zaczn
si wszyscy z ulegoci i wdzicznoci zwraca ku
rce, dajcej poywienie, i nabior dla cesarstwa in-

nego usposobienia '). BazijJiaskie przedewszystl-le^m
fundusze powinnyby sprawiedliwie by podzielone; bo
obejmuj 11.435 gospodarstw chopskicli i 858.irD2

rubli srebrem, co na utrzymanie 600 zakonników jest

zbyteczne (str. 41).

Zby jednak teraniejszych Bazylianów przero-

bi na praivdzln'ie unickich (czytaj: schizmatyckich)

zakonników, trzebaby rozdzieli rodowitych Rusinów
od tych, którzy obrzdek ruski dopiero przyjli (Po-

laków) i osadzi icli w osobnycli zakonach, a reszt
pokasowa. Monastery podda zwierzchnictwu bisku-

pów, zabroni przyjmowania niepenoletnich i takich,

którzy nie pokoczyli szkó duchownych rzdowych.
Takim klasztorom, w kórychby jeszcze byli Rzymia-
nie, naley zakaza przyjmowania nowicyuszów (t. j.

skaza je na wymarcie). W ten sposóJi mnichy rzym-
skie utrac wpyw, inny duch zapanuje po klaszto-

rach, bo zakonnicy bd znali obowizki czowieka,
obywatela i ksidza; skoro za od modych lat zo-

staj przyjmowani do klasztoru, wtedy » klasztor jest

im ojcz}jznc[, carem, niebem i wszijstkiem.« — To
wyznanie Siemaszki jest nieocenione!

') Zobaczymy, e po latach 12 u/,naf fc radn za nieprakty-

czn (II, 1011
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Biae dachowiestwo daleko bardziej i chtniej

skaniaoby si ka Rosyi. gdyby nie byo na oczach

aciskiego, mianowicie, gdyby biskupie katedry nie

byy w tychsamych miejscach, co i aciskie. W ta-

kim razie wysze duchowiestwo, nie bdc pod wpy-
wem i dozorem aciskiego, atwo skoni si do prze-

obraenia i pocignie za sob nisze. (Niestety. Sie-

maszko doskonale odgad prawd!). Stolice w Poo-
ckii i Zyrowicacli s dobrze pooone, ale Zijchjczijn

i Wilno bardzo le. »Jeh tedy prawdziwa jest wie,
e metropolita sam Avnosi o zniesienie eparchii Wi-

leskiej.;- to naley temu zado uczyni, bo w ca-

em Wilnie, okolicy i caej pónocno-zachodniej czci
gubernii niemasz prawie wcale Unitów. Przyczy
wic kurlandzk i cz miskiej gubernii do biskup-

stwa poocJiiego, wileiiskie wcieli do brzeskiego, od

tego za odczy cerkwie, nalece do gubernii mi-
skiej, przyczy je do biskupstwa ucMego i da
mu klasztor owriicki za katedr. (Zobaczymy, e i ta

rada zostaa dosownie wykonana).

Jeliby te rozporzdzenia miay natrafi na jaki

opór, wtedy naley przedewszystkiem oddzieli drugi
departament w kolegium petersburskiem (unicki). od

aciskiego, bo acinnicy wywieraj zawsze zgubny
wpyw na Unitów, z których rzadko który mie im
stawi opór. Nadto dla wikszego odrónienia biaego

duchowiestwa unickiego od aciskiego — mogoby
posuy utworzenie katedralnych kapitu. Poniewa
duchowiestwo ruskie ma ju od Wadysawa 111 za-

pewnione równe przywileje, przeto zawsze si doma-
gao utworzenia kapitu na wzór aciskich. Pod ko-

niec przeszego wieku nie byo jednak jeszcze ani

jednej kapituy krom w Supralu, a ta powstaa za

czasów pruskiego zaboru. Obecnie zowi si kanoni-

kami tacv. którzy nosz krzY. danv w roku 1784
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dla 30 ksiy unickich przez pipiea (Piusa VI). Te

krzye rozdaje metropolita. Jeliby wic wicniopod-

daucze duclwwieustwo byo nagradzane rk cara,

wtedy bardziejby si jeszcze przywizao; a jeliby

car raczy ustanowi kapituy z naznaczeniem dla

kadej n. p. po 12 miejsc dla protojerejów, ozdobio-

nych krzyami i udarowanych jakiemi pensyami, któ-

reby si zreszt atwo day wzi z ogólnych do-

chodów, wtedyby wnet zapomnieli o krzyach pa-

pieskich i wpywie rzymskim. Ale na dzisiejszych

Ji(i}o)tiJtów wcale si spucie uie ntoiia. bo oni

icszyscj sq iv duchu lizijniianincuni ; naleaoby
wic iryszukiwcf kanoiukóiu starannie i jeszcze sta-

wi ich pod cisy dozór.

Tymi sposoby pragnby Siemaszko, jeli ju nie

nawr()ci pótora miliona Unitów, to przynajmniej ])rzy-

wie ich do ukochania starszych braci, wiary przod-

ków, do ukocliania ojczyzny i suby ojca cara (1. ii).

To ponowne zestawienie: wiary ojców — i siil)y

cara — jest nieocenione! Oczywicie jest jedno i drugie

identyczne u Siemaszki i wszystkich apostatów, któ-

rzy Uni zdradzali, lub zdradzi zamierzaj!

Przytoczylimy w obszernem streszczeniu memo-
rya Siemaszki, wstrzymujc si zupenie od sprosto-

wania jego pogldów na histoiy Unii, bo zadalekoby

nas to prowadzio. Podobno Polacy raczej zawinili

lekcewaeniem dziea Unii kocielnej na Rusi, ni jej

forytowaniem ; a jeli mimo to Unia dokonaa sie

w Brzeciu (1596), to powodem do niej by straszliwy

stan moralny Cerkwi XV i XVT wieku. Jeli za uwi-
cona krwi . Jozafata, a gorliwoci metropolity Pen-

jamina Rutskiego utwierdzona, ogarna nastpnie ca
Ru, tak, e wedle wiadectwa samego Siemaszki,

wszystkie serca do niej l)yy przywizane, to nie za-

suga w tern i'zdu polskiego, lecz zupenie innych
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przyczyn. A nie najmniejsz z nich bya trwoga przed

Moskw, która w ostatnich latach istnienia Rzeczy-

pospolitej otworzya oczy nawet tym. co sio dugo
stawiali Unii oporem.

Przyznaje te sam Siemaszko na innem miejscu

(str. 50), e na iMaej Rusi, gdzie wpw MoskwT by
najsilniejszy, utwierdzia si Unia dopiero w ostatnich

50 latach politycznego bytu Polski, i e sam zna
ksiy w kijowskiej gubernii, którzy byli wywiceni
przez praAYOsawnego biskupa (w Perjesawiu), którzy

nastpnie przyjli Uni. a potem, gdy — wedle wy-
raenia Siemaszki — » zagrzmiao nad Polsk ordzie

Katarzyny. « znowu z caemi parafiami powracali na
prawosawie (1794). Zaczem » nawracanie; Unitów
w kijowskiej gubernii, w czciach wschodnich: po-

dolskiej, woyskiej i miskiej gubernii poszo atwiej,

ni n. p. na Riaej Rusi. bo tam »raeba byo cer-

Jiiuie nabiera przy poDiocy )vojsl'a i ora < (I. 51).

Ale to gwatowne nawrócenie nie zdoao schi-

zmie zdoby serc ludnoci, i sam Siemaszko przy-

znaje, e przy pierwszym objedzie swej eparchii spo-

tyka -w okolicach Piska cerkwie prawosawne, sto-

jce pustkami, bo ludno przesza albo na aciski
obrzdek, albo przyczya si do nielicznych parafij

unickich, które jeszcze pozostawiono. Co waniejsza,

i co w ustach Siemaszki ma osobne znaczenie, do no-

wozabranych cerkwi unickich przysano wtedy (1 794-1

okoo 700 popów schizmatyckicli z innych eparchij

prawosaAvnych. ale bylito >>sami durnie« (I. 51), któ-

rzy niezdolni byli zyska dla schizmy nikogo i spra-

wili, e Rusini nietylko Unitami, ale ^Rzymianami ;

si stali, jak si wyraa Siemaszko.

Jeli jednak samo przeladowanie ze strony schi-

zmatyckiej ^loskwy przyczynio si do tem silniej-

szego utwierdzenia Unii w sercach Rusinów, to zdrada
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wasnych pasterzy, jak Wiktora S a d k o w s k i e g o, ar-

cybiskupa miskiego, i Herakliusza Lisso wskiego,
arcyl)iskiipa poockiego, a nastpnie (od r. 1800) me-

tropolity, musiaa Unitom otworzy oczy na t prawdo,

zreszt tak atw do zrozumienia, e obrzdek nie

stanowi wiary. Dlatego kiedy si roznioso, e sam
metropolita zamierza przyj prawosawie i e w tym

celu odby nawet pielgrzymk do Jerozolimy, wtedy

pado takie przeraenie na Unitów, e w przecigu 2 lat

(1807—1808) przyjo ich 50.000 aciski obrzdek,

a kt(3rzy go nie przyjli, poczyli si lem cilej z ka-

tolikami (I. 52).

To wiadectwo, jakie Siemaszko wystawi metro-

policie Lissowskiemu, rzuca smutne wiato na pa-

mi czowieka, którego Theiner (I. c. ed. 1811.

str. H02j zalicza do »uwielbiaiiycli unickich paste-

rzy; a z drugiej strony dowodzi, e Siemaszko, piszc

swój pamitny memorya, wiedzia doskonale, e l"^nici

nie tskni do schizmy, e ni si brzydz, e jej si l-

kaj. A jednak ze spokojnem sercem podawa w tyme
memoryale rady i Avskazówki. jakby wydrze pótora

milionowej ludnoci ukochan wiar!
Podziemna moc kierowaa rk jego, gdy pisa

ten fatalny elaborat, a rzd moskiewski pochwyci go

oburcz i trzyma si niewolniczo \)Yzy barbarzyri-

skiem dziele wytpienia Unii na l>iaej Rusi. Zoba-

czymy, e nawet w najdrobniejszych punktach zasi-

gano jego rady i wskaz(')\vek. przyczem trzymano ca
t zdrad w najzupeniejszej tajemnicy.

W dwa lata i^o napisaniu i wrczeniu owego

memoryaii, by ju Iiskupem i i'azem z meiropolil

Bu! lakiem i biskupem uckim ]\Iartusze\viczem mi;i

audyency u cara. Mikoaj mówi o stanie Cerkwi

unickiej, cytujc caymi ustpami memorya Siema-

szki. k(>ry widocznie zna na ])nmi. ()l)aj biskupi
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byli zdumieni i pytali po audyencyi, skd móg car

nabra takich pogldów na stan rzeczy, jakich oni

sami nie mieli. Nie przeczuwali, e trzeci pomidzy
nimi byl zdrajca! A ten zdrajca koczy pierwsz
cz swych pamitników blunierstwem, e wido-

cznie Bóg go raczy uy za narzdzie dla szczcia
cerkwi prawosawnej.

Drug cz pamitników (I. 4-9—101) zacz Sie-

maszko pisa polO-letniej przerwie (r. 1861), a za-

cz j smutn tyrad na niegodziwe zaczepki » rzym-
skiego stronnictwa, « na doznane przykroci a wre-

szcie i na Pana Boga, e jeszcze mu y kae, cho
ju grób, oddawna przygotowany, na czeka. W 62gim
roku ycia mogy wyrzuty sumienia zatru ycie apo-

staty, a to, co wspóczeni opowiadaj, wiadczy, e
znalaz wszystko, czego szuka, krom szczcia i po-

koju, bo: »2^c(x non est impiis.«

Otwieraj si nam teraz tajniki knowa i ja-

wnych przygotowa do dziea apostazyi Litwy i Bia-

ej Rusi, dlatego te jest cz druga ciekawsza od

pierwszej. Niektóre wycieczki na pole historyi. które

autor czyni na wstpie, juemy poprzednio wspo-
minali; zaczniemy wic od ciekawego pogldu na

stan Cerkwi unickiej w chwili, gdy si akcya r. 1828.

rozpoczyna.

Wszystkie waniejsze miejsca w Kociele uni-

ckim zajmowali ludzie, wychowani w alumnacie pa-

pieskim lub wileskiem gównem seminaryum : byli

duchem przywizani do Rzymu i do Polski, a obcy
Rosyi i prawosawiu, tak. e dziwactwem byoby pod-

suwa takim ludziom ^ nawrócenie « do schizmy (1. 54-).

Jeli si przytem wemie na uwag, e szlachta i mo-
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iiiej^i \v<z\'<c\ na Kusi przyjli obrzdek aciski,

a przy unickini ol)rz(lkii zostao tylko l.fiOO.OOO bie-

dnego wiejskiego ludu, zawisego od szlaclity i du-

chowiestwa: e Unici byli ])odlegli acinnikom w pe-

tersl)urskiem kolegium; e Bazylianie w dw()ch cz-
ciach skadali si z acinników (Polak(')w), a tylko

jedna cz z rodowitych Rusinów ])ochodzia. — to,

delikatnie mówic, ])yoby nierozumnem przystpowa
do dziea >> nawrócenia Unitów na ono prawosawia, <

bez poprzedniego przygotowania (1. oó).

Charakterystyki ówczesnych biskup(')W unickicli,

kt(')re Siemaszko przy tej sposobnoci podaje, s bar-

dzo ciekawe.

Metropolita Józetljuhak. wilcsko-brzeski cpar-

cha. by ju starzec 70-letni. Rodem szlachcic polski,

zosta ze wzgldów rodzinnych Bazylianem, a przez

protekcye dosta si na biskupstwo. Charakter mia
l)rosty i nie by »fanatyk,« rozum mia kr()lki. nauk
niewielk, ale by twardy katolik. Oddany cay mo-
dlitwie, mao dba o sprawy Kocioa, zdajc je na

drugich; a jedyn saboci jego bya ch zbogace-

nia rodziny. Jego dwaj sufragani: Leon Jaworow-
ski, biskup l)rzeski (wodzimirski). i Adryan lloo-
wnia. biskup orszaski (wileiiski). byli Bazylianie,

ca dusz przywizani do Rzymu.
Biskup ucki, Jak(')b M a r t u s z e w i c z, syn ksi-

dza, by wychowany przez Jezuitów i pozostawa z nimi

w cigej stycznoci, póki nie zostali z cesarstwa wy-

gnani, a nawet by czonkiem ich bractwa (!). To te
wycisno osobne |)ilno na jego duszy i al byo pa-

trze na jego ^przcirrotna pojcia. Ikto fanatyk

do tego stopnia, e nienawidzi wszystkiego, co ro-

syjskie i prawosawne, a mimo agodnego charakteru

nie byby si ulk mczestwa. Takiemu biskupowi

przyszo (nastpnie przeniesionemu na poock sto-
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lice) znosi przez pi lat (f r. 1838) cierpliwie wszyst-

kie przeiniaiiy, które si dziay w unickim Kociele,

a kt(3rych on ani pochwali, ani powstrzyma nie

inógl. — Tyle mia tylko Siemaszko sów na cha-

rakterystyk biskupa, przez którego by odziany w bie-

dzie, kochany jak dziecko, wywicony na kapana,
obdarzony nieograniczonem zaufaniem i ju w 22gim
roku ycia wyniesiony na godno kanonika!

Arcybiskup poocki, Jan Krasowski, syn ksi-

dza, pobiera, nauki w papieskim alumnacie wile-
skim. Ducha by ruskiego, pragn uwolnienia Unitów
z pod wpywu acinników i przychylny by dzieu
rusyfikacyi. Poprzednio (str. 24) czytalimy o nim, e
by przychylny schizmie i e w tym te duchu wy-
chowywa modzie duchown. Jego upatrzono na na-

stpc metropolity, i tem te tómaczy Siemaszko ostry

sd, jaki na zapad w kolegium petersburskiem.

Dla wyjanienia dodajemy tu, e arcybiskup Kra-

sowski by naogowy pijak, co u niego peryodycznie

si objawiao. Wedle Siemaszki by ten naóg dzie-

dziczny. Wanie gdy nasz autor przyby do Peters-

burga (r. 1822). odbywa si proces przeciw Krasow^-

skiemu o pijastwo i krzywdzenie duchowiestwa.
Wedle Siemaszki by ten proces prowadzony z la-

kierni krtaninami. e niesprawiedliwo bya jawn, bo
najpierw zarzut pijastwa by poparty wiadectwami,
które nie miay adnej wagi, a powtóre, sd skada
si z samych nieprzyjació Krasowskiego (I. 27). —
Jedno i drugie mija si jednake z prawd ; sam bo-

wiem Siemaszko przyznaje na innem miejscu (I. 53),

e » dobre « chci Krasowskiego psuo naogowe pi-

jastwo, sd za skada si z metropolity Buliaka,

biskupa Jaworowskiego i dwóch delegatów, t. j. Sie-

maszki i Wasyla ^larkiewicza (delegata biskupa Ho-
owni). Otó dwaj pierwsi, wedle Siemaszki, nienawi-
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ilzili Krasowskiego, jako Bazylianie i Rzymianie, i dla-

tego zawyrokowali zoenie go z godno?;ci i i)ozbawie

nie arcybiskupslwa. Ale Siemaszko wygotowa osobn
opini (I. 287—302), któr take podpisa ]\Iaikie-

wicz. Sd nie by wic zoony ze samych nieprzy-

jació podsdnego. Minister Golicyn, który wcale

nienawici do Unitów nie paa, potwierdzi te wy-
rok, a kiedy za cara IMikoaja zosta ministrem Szy-

szków, wtedy mianowa Krasowskiego l)isknpem uc-
kim, a t nominacy przypisuje Siemaszko swoim
wpywom (I. 28). Wszelako Krasowski umar przy

samem rozpoczciu » tui i eh' iego dziea (1. 58).

Do tej galeryi biskupów unickich nalea jeszcze

biskup piski, sufragan uckiej eparchii, Cyryl Sie-

rociiiski (dziad Siemaszki po k;idzieli), o którym

mówi krótko, e by syn ksiy i wychowaniec ]ia-

pieskiego alumnatu, czowiek dzielny i nie majcy
yprsesdónK«<}i\Q mimo to »nieprzijdatny.«

Po takim pogldzie na ówczesny slan Tnii

i zwierzchnik(')w Cerkwi unickiej, przychodzi Siema-

szko do wniosku, zreszt bardzo uzasadnionego, e
chcc dokona dziea swego, musia najpierw pomy-
le o wyrwaniu Unitów z pod wpywu li/yinian,

poprzecina cise wzy, które oba ol)rzdki czyy.
da Unitom niezcDisij zarzd, a mode duchowie-
stwo wychowa w iwwneh wyobraeniach i poj-
ciach (1. Ó()).

W sam por wynik pomidzy Unitami a a-
cinnikami sp:')r w pi^tersburskiem kolegium o Unil(')W,

kt<')rzy tamnie l)yli przyjli obrzdek aciTiski. tak, e
w dwóch powiatach: dzinieskim i wileskim, liczono

ich na 2().()()(). Na mocy ukazu z r. 1807. jiowinni

byli wszyscy wróci na obizulek grecko-unicki. ale

sprawa posza w niepami i (bpijK) w r. 182(). za

))()(lnie( Siemaszki zostaa w/nowion. mimo oporu
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czonków kolegium. ]\Iusiano jednak wyznaczy ko-

misarzy do zbadania tej sprawy, ale Unici tak mao
pragnli tego sporu, e wybrano samych aciskich
czonków na komisarzy. Pod nieobecno Siemaszki

stao si. e hrabia Protasow wyrobi ukaz. pozwa-
lajcy na to. aby wszyscy ci pozostali w aciskim
obrzdku, którzy go do r. 1822. byh przyjli. Sie-

maszko jednak dowiedziawszy si o tern, pospieszy
do Protasowa i po zacitym sporze wymóg na nim
cofnicie ukazu. Przeprowadzi nawet i to, e metro-

polita aciski Siestrzecewicz musia podpisa zo-

bowizanie, e Unitów na aciski obrzdek przyj-

mowa nie bdzie. Zobowizanie to, skadajce si
z dwudziestupiciu artykuów, nosi napis: Postano-

wienie rzymsko-katolickiego kolegium na wspólnem
posiedzeniu oboich departamentów, uoone przez ase-

sora II departamentu, Józefa Siemaszk (I, str. 302
do 307, nr. 2).

Ten spór ochodzi wzajemn przyja pomidzy
Unitami i acinnikami, powstrzyma prozelityzm a-
ciskiego duchowiestwa, które si byo ro^^ucli wa-
lio do tego stopnia, e nawet schisniatyJiów na-
wracao. Odtd staU si aciscy ksia ostroniejsi,

a t ostrono stara si nastpnie Siemaszko wci
podtrzymywa (I. 56).

W takim stanie rzeczy pad pierwszy strza, za-

powiadajcy walk na caej linii. By to ukaz z 6-go

padziernika r. 1827, który nakazywa:
\} wznowi ukaz z r. 1807, t. j. zmusi wszystkich

Unitów, którzy byli przeszli na aciski obrz-
dek, eby powrócili na grecki:

2) nie dopuszcza do bazyhaskich klasztorów ni-

kogo, kto nie jest rodowitym Rusinem, nie zna
jzyka i obrzdku sowiaskiego:
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3) pozakada szkoy dla modziey grecko-unickiej.

aby j wychowywa wedle prcnricJc ichwif.

ohrzrlu i jzyka sowiaskiego.
l'kaz ten dowodzi, e inicyatywa do dziea na-

wrócenia « Unitów nie wysza od Siemaszki, ho sw(')j

memorya wrczy dopiero w miesic po jego ogo-

szeniu, t. j. 9 listopada. Twierdzi te to, wspomniany
nieco póniej przez Siemaszk, dyrektor kancelaryi

Weigel, który w Pamitnikach swoich przypisuje

j carowi IMikoajowi.

»Sama inicyatywa. pisze Weigel. nie wysza z ona
ówczesnego duchowiestwa unickiego. Wystpi z ni
najpierw car Mikoaj. W r. 1827. rozmawia car pe-

wnego dnia z hr. Budowem i opowiada mu niektóre

szczegóy ze swego pobytu na Litwie. Z poród wszyst-

kich przykrych objawów w rzeczonym kraju, nie po-

dobaa si carowi nadewszystko Unia, ze wzgldu na

nieokrelony jej charakter: ni to prawosawie, ni ka-

tolicyzm. Rzek wic: »dobrzel)y byo przyhiczy Uni-

tów do prawosawia. « — Na to odpar hr. Budow. e
» nieatwa to sprawa i wymagajca duszego czasu <-.

—

Car odpowiedzia: >ja te nie domagam si pospie-

chu, chc tylko, aby sprawa ta nie posza w zapo-

nmienie.<

»0 powyszej rozmowie dowiedzia si Siema-

szko, kanonik hicki. mieszkajricy W()wczas w Peters-

burgu, jako czonek kolegium unickiego. W tym sa-

mym roku wrczy dyrektorowi departamentu obcych

wyznafi znany sw()j raport, kt(')rym zwr()ci na siel)ie

uwag cara, jako na tego, który potrali znie Uni.
Takie byy pocztki w sprawie nawrócenia, które day
jej impuls i zapewniy rodki, pozwalajce j urze-

czywistni.«

Kiedy w r. 1889. obchodzono we Wilnie pidzie-

sicioletni rocznic tego nawrócenia, a Budiowicz
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w uroczystej mowie, na sali gimnazyum wileskiego,

wdelbi Siemaszk. jako inicyatora tego » wiekopom-

nego dziea ;« — wtedy zaraz wystpi' z replik, nie

baczc na uroczysty nastrój zgromadzenia, obecny

tame profesor Bobrowskij i prostowa to twierdze-

nie. Powoujc si na Pamitniki Weigla, rewindyko-

wa dla cara IMikoaja wyczn zasug inicyatywy,

w zniweczeniu kocioa unickiego ').

Równoczenie prawie wyszy Pamitniki Wasyla

uyskiego, arcybiskupa poockiego, który w przed-

mowie wyranie si przyznaje, e zabra si do ich

pisania, aby sprostowa mylne zdanie tych, którzy

> ca zasug wielkiego dziea nawrócenia Unitów do

wiary ojców « przypisuj tylko Siemaszce. uyski
wic dowodzi, e drog do zdrady wytknli ju pier-

wej Hierakliusz Lisowski i Jan Krasowski. Pierwszy

ju spowodowa ukaz Aleksandra I, na który w tej

chwili car Mikoaj si powoywa, w tej mierze wic
wyprzedzi niewtpliwie Siemaszk-).

Tak wic nawet ta smutna zawioda Siemaszk
nadzieja, któr wyraa w testamencie: »e mu od-

dan zostanie sprawiedliwo ! « Bd co bd nikt

mu nie zaprzeczy tej nieszczsnej zasugi, e jeeli

pomys nie by oryginalny, to szczegóy dalszego po-

stpowania wskaza w sw^oim memoryale. Nie dziw

te, e dobre przyjcie, jakiego ten memorya do-

zna, wprawio go w taki zapa do pracy, e dnie

i noce trawi na pisaniu. Zreszt nie obyo si i bez

innej zachty, bo ju w miesic po wrczeniu me-

') Chotkowski ^Ueber die russische Jubilaiimsfeier tler

Yerniclitnng der griechisch-iinirlen Kirche in Lithauen und

Weissruthenien (1839). Historich-politisehe BliUter, Miinclien

1889. Band 104. p. 535 .sq. i 547 sq.

-) Z pamitników Wasyla uyskiego. Pozna 1886, sir. 5,

str. 7-13.
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moryau ((i grudnia 1827.) ozdobi <io car cbrestem

z brylantami i dooy mu 100 rubli miesicznego
dodatku do pensyi (wynoszcej 1500 rubli), pókiby

si dla nie okroio jakie duchowne beneficyum. Me-
tropolita otrzyma rozporz;idzenie (17go grudnia), moc
którego musia chrest przypi do piersi zdrajcy. Po
trzech miesicach ju go spotka drugi order , Anny
Tl klasy (I, str. 67), a gratyfikacye po 1000 rubli sy-

pay si na jak z rogu obfitoci (I, str. ()7. str. 555

do 561-. nr. 24— 26). Ale koczyo si wanie dru-

gie trzechlecie jego urzdowania w kolegium peters-

burskiem i pewnieby ani metropolila, ani biskup jMar-

tuszewicz nie byli go pozostawili nadal w urzdzie,

którego naduywa na zgub dusz wiernych. Siema-

szko wyrobi jednak u ministra Szyszkowa rozporz-

dzenie, eby nowy wyb()r delegatów zosta wstrzy-

many a do dalszego (I. 56).

Teraz zaczyna si szereg memoryaów. kióre Sie-

maszko wygotowywa z Avytrwaoci elazn, godn
lepszej sprawy.

Od 8 lal zalegaa w 11 departamencie (unickim)

petersburskiego kolegium spraAva zakonu Bazylian('»w,

bo widocznie byo niespieszno Unitom z jej zaatwie-

niem. kt()re mogo tylko wyj na szkod zakonu. Sie-

maszko wywlók t spraw i pracowa tak zaAvzicie,

e ju d. 17. stycznia nastpnego roku (1828) prze-

doy ministrowi Szyszkowowi projekt konfiskaly ma-
jlk()W bazyliaskich na rzecz nowo projektowanycli

seminary()W duclioAvnych. Dokument len, obejmujjicy

10 stron cisego druku (I, 459—469), podpisali czon-

kowie kolegium z biaecjo pochodza^cy duchowieiislwa,

jak si wyraa Siemaszko, ale nie dodaje, e ich byo
tylko trzech. I. j. pr()cz niego: Zubko i Markiewicz,

^letropolila l)y > zachmurzony. « ale nie mia stawi

oporu; prokuror Krzyanowski, kalolik. chcia spraw



49

odoy i przewlec, ale nastraszony zosta pogrók
Siemaszki (I. 56).

Ta robota bya jednake tylko wstpem do dal-

szych, ktrjre go czekay. IMinisterstwo potrzebowao
piciu miesicy czasu, aby na podstawie jego memo-
ryau wygotowa przedstawienie carowi i wypracowa
sawny ukaz. wydany 22. kwietnia r. 1828, który Mo-
roszkin zowie itstaw organiczna przijszego Ko-
cioa unickiego. Siemaszko przytacza go dosownie
(I, str. 491—494, nr. 11) i z chlub wskazuje na to,

e zupenie w myl jego zosta uoony. NazyAva go

te: zupenym przeomem w dotychczaso^^wm po-

rzdku rzeczy (I. 60).

Rzeczwicie trzy gówne myli Siemaszki ]}yy

tu pochwycone: liczb eparchii przepoowiono, t. j.

z czterech zrobiono dwie: biaorusk i litewsk,

bo atwiej spodzieAvano. si znale mniejsz hczb
odstpców na pasterzy: ustanowiono dwie kapituy,

a kad z nich obsadzono 6. starszymi i 12. mod-
szymi protojerejami, których ozdobiono chrestami na
piersiach i pensy obdarzono, ale wyszukano takich,

którzy gotowi byli pój »dobr drog. « Zaoono
seminarya i szkoy, a niepotrzeba dodawa, w jakim

duchu miao si tu odbywa A\wchowanie modziey
duchownej. Nadewszystko jednak speniono myl Sie-

maszki w tem. e oddzielono zupenie departament

unicki w petersburskiem kolegium od aciskiego.
Unitom zakupiono osobny dom, eby si z acinni-

karni wcale nie stykali i eby w ten sposób zupenie
z pod ich wpywa byli usunici. Bazyhanów poddano
pod wadz konsystorzy, które równie ich majtkami
zarzdza miay.

Równoczenie z tym ukazem, stanowicym fa-

taln dob w dziejach Unii, otrzyma dymisy mini-

ster Szyszków, który by ju za stary do tak olbrzy-
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eby za tern spryciej mogo postpowa, oddzie-

lono od teki ministerstwa owiaty wydzia ol)cych

wyzna i powierzono go w zarzd Dymitrowi Miko-

ajewiczowi B u d o w owi. na dyrektora za przezna-

czono Grzeg. Iwana Karteszewskiego. Ani jeden, ani

drugi nie zna jednak spraw Cerkwi unickiej i dla-

tego we wszystkiem zasigali rady Siemaszki, pole-

cali mu wygotowanie najwaniejszych projekt(3w, a na-

wet powierzali obrabianie korespondencyi z Rzymem.
Caa ta robota przygotowania apostazyi bya im na-

wet wstrtna i dlatego niechtnie i ociale Igrali si

do niej. Budow mia jeszcze inny ])owód do nie-

chci, dlatego e nic otrzyma caej teki ministerstwa

owiaty, tylko jeden wydzia. Przytem dla prawosa-

wia wcale si nie zapala tak, jak Siemaszko i ogl-

da si nawet na konkordat z Rzymem. To wstrzy-

mywao dzieo Siemaszki, póki Budow nie zosta za

jego staraniem usunity (I. 59).

Siemaszko pracowa wic za wszystkich, a pra-

cowa przez owe dwa lata (1828—1829) tak. jak

nigdy w yciu; wyniszczy si tak dalece prac, e
kiedy go wicono na l)iskupa, wtedy mijwili wszyscy:

napróno go wic, bo niedugo muy (1. 58). Rze-

czywicie w tym krótkim czasie wypracowa 8 olbrzy-

mich referatów (I, str. 469—488. m-. 2— 10). Jego

pióra jest pomys udotowania nowych konsystorzy,

kapitu i seminaryów (I, 469—470, nr. 2), projekt

uszczuplenia dochodów bazyliaskich na rzecz » bia-

ego* duchowiestwa (I, str. 470, nr. 8; str. 476—481

nr. 6; str. 484—486, nr. 8). On wypracowa projekt,

w jaki sposób powinien by przeprowadzony ukaz

kwietniowy (22/4 1828—1, 472-473, nr. 4; str. 474

do 47(). nr. 5; str. 486—188, nr. 9); on wreszcie

uoy rozgraniczenie nowo zorganizowanycli dyece-
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zyi unickich Avedle swego wasnego pomysu, który

by ju wyrazi w memoryale (I, 481— 484, nr. 4;
488—490, nr. 10). Opracowa now organizacy kon-

systorzów, wygotowa instrukcya dla nich i dobra
czonk(3w (I 495—497, nr. 12 i lir. 18, str. 497—499
d. 31/10 1828, d. 7/11 1828). W sprawie Bazylianów
wygotowa pismo, które zawierao: zakaz, eby nie

przyjmowali Polaków, a przytem pozwolenie, eby
sami mogli przechodzi na aciiiski obrzdek. Do tego

by dodany zakaz wicenia zakonników na ksiy,
bez Avyszego pozwolenia konsystorza (28/8 1828,

I, str. 500 — 502, nr. 14). — atwo zrozumie, e roz-

porzdzenia te podcinay siy ywotne zakonu, bo
pozbawiay go przyrostu najlepszego a otwieray drog
do szybkiego zmniejszenia liczby czonków. Jako
zaraz po wydaniu tego rozporzdzenia opucio za-

kon 50 Bazylianów i przyjo aciski obrzdek. Zo-

baczymy, e niebawem liczba ta jeszcze si powi-
kszya.

R.ównoczenie torowa Siemaszko drog innym
rozporzdzeniom waniejszym, przez nakazy oboj-
tniej szej natury. Tak n. p. wydano zakaz uywania
w kociele do naboestwa ksig, któreby nie miay
aprobaty kolegium petersburskiego (I, 62), a kolegium

to miao niebawem ksigi schizmatyckie, drukowane
w Moskwie, pozaprowadza w cerkwiach unickich.

Wychowanie modego kleru przedewszystkiem zaj-

mowao Siemaszk. Zakazano udawa si modziey
do gównego seminaryum w Wilnie, a rektorem no-

Avego seminaryum w Zyrowicach zrobiono Antoniego

Zubko, znanego apostat. Siemaszko zaopatrzy go

w osobn instrukcya. Wcale si te nie waha prze-

pisa dla seminaryów i szkó nowozaoonych, pro-

gramu nauk i porzdku, wzitego ywcem z prawo-

sawnych zakadóAV, ba nawet ksiki szkolne pra-
4*
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wosawne w tysicu egzemplarzy rozesa do no\vych

zakadów a idc krok dalej, nadano dzieciom ksiy
unickich » prawa i przywileje « prawosawnych, co

midzy liniami, znaczyo, e je przerabiano na sclii-

zmatyckie.

Wspomina Siemaszko w swoim memoryale, e
szlachta polska na Rusi nie widzi adnej r()nicy po-

midzy klerem aciskim i ruskim, dlatego wydano
zakaz, eby ksiy ruskich nie uywano za kai)ela-

nów lub wikarych po aciskich kaplicach i kocio-

ach. — Przeoonymi dwóch konsystorzy, jedynych

jakie teraz byy t. j. w Poocku i Zyrowicach. mia-

nowano Tup ais ki ego i Sonimskiego, o kl(')-

rych mona powiedzie: ambo meJiores. — Kade
z tych rozporzdze przytacza Siemaszko dosownie

jako wasn prac, wic widocznie on sam wszystko

robi, a drudzy czonkowie kolegium ])yli tylko po-

wolnemi w jego rku narzdziami.

]\Ietropolita Buhak czu swoje niemoc i by
w »straszliwem« pooeniu. Biskup IMartuszewicz

» manewrowa. « ale czyni to ostronie, dlatego te
Siemaszko jy z nim ostrony i z to\j przyczyny prze-

sano Martuszewiczowi nakaz, eby kady swój list

pasterski przesya do cenzury kolegium — czyli Sie-

maszce. Biaego duchowiestwa nie lka si Siema-

szko, bo wiedzia, e jego opozycy atwo zamie.

Natomiast zakon Bazylianów stan w opozycyi zwar-

tym szeregiem — i niedziw, > byli duchem Rzymia-

nie, a tracili w tej chwili ca niezaleno« (1, ()H).

Prowincyaami Bazylianów byli w tej cliwili : arski,

INIdrowicz i Bilinkiewicz i ci dostawali niejednokrotne

»wygowory.« Zakazano im przedewszystkiem wyru-

sza si z miejsca pobytu bez pozwolenia konsysto-

rza, eby si nie mogli i)orozniiiiewa z Rzymianami.

Ich wpyw na biae duciowieslwo by te osabiony
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przez nieszczsny a dugoletni antagonizm, w jakim

do duchowiestwa wieckiego pozostawali, dla wy-
cznych przywilejów i dostatków, których uywali,

nie bez ujmy duchowiestwa biaego. Przytem mier
nawet przychodzia w pomoc zdradzie, bo w r. 1830
umarli dwaj dzielni prowincyaowie, Mdrowicz i Bi-

linkiewicz, a trzeci, co pozosta, arski, sta si
apostat. Wtedy te coraz wicej Bazylianów prze-

chodzio na obrzdek aciski, a pozostali nie mieh
ju podnosi jawnej opozycyi (I, 63j.

Trzeba to jednak, co mówi Siemaszko, bra: cum
grano salis, bo z jego pamitników wnoszc, mo-
naby myle, e dzieo apostazyi poszo jak z patka
i e prawie nigdzie na opór nie natratlo. To wszystko,

co nam przechoway akta mczeskie Unii. pomin
apostata milczeniem. Tak n. p. powiada, e biae ducho-

wiestwo upatrywao w tych wszystkich no^\wch rozpo-

rzdzeniach korzy swoje i jedynie oczyszczenie ob-

rzdu grecko -sowiaskiego, a na dowód przytacza list

swego ojca (I. str. 503—507. nr. 16). Niestety, list ten—
niecay wprawdzie— wiadczy wrcz przeciwnie. Bie-

dnemu ojcu wyrzucali ksia aciscy na oczy. e
syn jego przysta na schizm i ta wie przyprawia

go o chorob. Ale Józef pospieszy upewni ojca. e
o sehizmie nie myli (cho chcia ju poprzednio dwa
razy zoy schizmatyckie \\Tznanie), a nadto przesa
ojcu Nr. 30 Gazety Wileskiej, w której by opis

solennego otwarcia seminaryum duchownego w Zy-

rowicach. Opis by zrcznie uoony i ojciec powzi
przekonanie, i tu nie chodzi o schizm, tylko o grecko

sowiaskie wyznanie, »zosajqce w jednoci z Ko-
cioem rzjnisJdni (T. 64). Poczciwy ojciec, którego

to bolao, e go kler aciski wytyka palcami, jako

ojca apostaty, dosta za wstawieniem Józefa, »na po-
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przeczyta.

Ale trzeba si byo obawia, e nowe te zmia in-

nie ujd bacznoci Papiea, tenibardziej. e I^azy lia-

nie mieli w Rzymie swego prokuratora '). Kiedy wic
roku 1828 umar prokurator Bazylianc'nv w Rzymie,

wygotowa Siemaszko memorya, eby nie pozwoli
Bizylianom na wysyanie nowego prokuratora, bo toby

mogo szkodzi (hieln<~ (I, str. 506— 509, nr. J7).

Wiadomo, e IMoskale chw^ycili si wtedy dobrego wy-

biegu i podarowali dom wi'az z kocioem Propagan-

dzie, a si potem spostrzeono, jaki to by podaru-

nek Danaów.
W Rzymie wiedziano jednak o tem wszyslkien).

co si dziao z Cerkwi unick i kardyna liernetli

wysa dwa pisma do Petersburga (31 grudnia 1828

i 12 stycznia 1829). Odpowied na nie powierzono

znowai Siemaszce i elaliorat ten znajdujemy w pa-

mitnikach (1, str. 510 — 519, nr. 18). Na szczcie—
powiada Siemaszko — mia Papie niezupenie do-

kadne relacye. mona wnc l)yo atwo w^ykrci. Prze-

dewszystkiem jednak nie wdawa si w odpowiedzi

szczegóow^e. Wypracowa te inslriikcy dla ksicia

GagaiTna i radzi powoywa si przed Papieem ua

to. e wszelkie zmiany, jakie si na Biaej Rusi czy-

ni, s tylko politycznej, a nie religijnej natury
;
przy-

l^apic Urban VIII odda im koció pofranciszkasl\i .
Serj^iusza i Bacha wraz z doiiioin (dekretem » AiKislolicai^

Visilalionis« 1G39 i brewem /, i'. J (i i 1 ). a kardyna Dar-

berini df)oy (r. 1645) finidusz 100 skiidów na lo, eby
modzi Rusini mogli tame mieszka i ksztaci si w rzym-

skich kcilegiach pod dozorem prokuratora zakonu. Dotacyii

l zatwierdzi Benedykt XIV ijull.-i Inter plures* 1843 r.

i koció przybra tytu od wezwania Maiki 15nskicj Zyro-

wickiej '.Madonna del Pascolo.*
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czem koniecznie mia' pose unika osobistego widze-

nia z kardynaem Bernetti, eby ]3li?zycli ol).janie

nie potrzebowa dawa. Trzeba czyta t instrukcy,

aby nabra wyobraenia, jak Siemaszko potrafi omi-

ja prawd!
Pracowito tego czowieka bya rzeczywicie e-

lazna, bo nietylko unickie sprawy sam mia w rlvU,

ale nawet do spraw Kocioa aciskiego si miesza'.

Wygotowa referaty w sprawie tajnej spowiedzi katoli-

ckiej, majtków polskich ])iskupów, katechizmu rzym-

sko-katolickiego, który wanie wydawano (I, str. 519

do 54o, nr. 19— 21). Car powierzy mu przetóma-

czeni(^ manifestu, ogoszonego z powodu koronacyi

na króla polskiego i poczynienie w nim zmian, jakie

uzna za potrzebne. On te przetómaczy na polski

jzyk rozpraw metropolity moskiewskiego Filareta

(J. str. 545—549. nr. 22). która miaa dowie nie-

tylko ju Unitom, ale i katolikom, e tylko schizma-

tycka cerkiew jest prawowiern, cho sam tómacz.

przyznaje, e rozprawa bya skiha. Dowiadujemy si
te po raz pierwszy, e sam Siemaszko uoy po-

drcznik historyi kocielnej pod pseudonimem Inno-

kentego (I. 66). a umia tak dobrze dochowa sekretu,

e chersoski arcybiskup hinokenty jeszcze w r. 1856

cliwali si przed nim z autorstwa tej pracy, któr
sobie przypisywa.

Niedziw. e za tyle pracy móg si spodziewa
nagrody. To te d. 21 kwietnia 1829 r. mianowa go

car hisliupeui mcislawskiin, sufraganem biaoruskiej

eparchii, na której czele sta biskup ^lartuszewicz.

Awans czeka go niebawem jeszcze wikszy, bo mier
przerzedzaa rczo szeregi episkopatu ruskiego. JMe-

tropolita mia ju lat 70, arcybiskup poocki Krasow-

ski ju od dwóch lat nie y (f 1827), biskupi su-

fragani Hoownia i Sierociski chylili si do grobu
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(-[• 1831), a i Martuszewicz uleg zmartwieniu nie-

dugo po nich (f 1883); tego roku umar take bi-

skup Jaworowski.

Nominat mcisawski mia dopiero lat 31 i <Je

oomine by tylko sufraganem biauruskim, ale car

mianowa go przeoonym konsystorza, a wic da
wodze w rk. i biskup Martuszewicz musia przez

trzy lata patrze na to z boleci, jak jego wycbowa-
niec pustoszy winnic Pask i do zdrady wszystko

przygotowywa.
Wywicono Siemaszk 8 sierpnia 1829 r. w ko-

ciele w. Katarzyny w Petersburgu. Aktu dokona me-

tropolita Buhak w asystencyi biskupa IMartuszewicza

i mujdzkiego biskupa aciskiego, ksicia Gedrojcia.

Jeli ju sama ta wzniosa ceremonia musiaa by
niemi apostacie, to twardszym daleko orzechem bya
dla 11 przysiga, któr musia skada przy tej sposo-

Ijnoci, jako biskup katolicki. Poradzi sobie jednake.

1)0 za pozwoleniem cara pozmienia rot przysigi.

W trzy dni po wywiceniu mia audyency u cara

i dosta w podarunku mitr, jak nosi zwyk me-

tropolita (1, ()7). Wszelako na rzeczywisty tytu me-

tropolity kazano mu czeka jeszcze 23 lata (1852 r.j.
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Kto w trzydziestym pierwszym roku ycia osi-
gn biskupi godno, nie przez zwizki rodzinne

lub protekcye, nie przez poljono celujc lub nauk,
lecz przez podstp i zdrad, o tym nie mona po-

wiedzie z Apostoem, e » dobrej rzeczy poda.

«

Siemaszko te wiedzia', e przedwczesny ten awans
mia by tylko zadatkiem do usug, którycli si po
nim w Petersburgu spodziewano, i szczeblem do ask.

których on si spodziewa. JNIówili wprawdzie ludzie

w kociele w. Katarzyny, patrzc na wychud twarz

nowo konsekrowanego biskupa, e niedugo mu wie-

kowa, ale inaczej mu pisano w ksidze przeznacze.
Biskup mcisawski a sufj*agan biaoruskiej epar-

cliii. mia napozór tylko podrzdne stanowisko, ale

w rzeczywistoci byo inaczej. Jeli dotd ju. wobec
sabego metropolity i niezdecydowanego arcybiskupa

MartuszeAvicza, kierowa przez kolegium petersburskie

wszelkiemi sprawami unickiego Kocioa, to teraz staa
si jego wadza prawie nieograniczon.

Spieszno mu byo przedewszystkiem naocznie si
przekona o postpie dziea « i skutku dotychczaso-

wych rozporzdze swoich i dlatego pragn corychlej

wyruszy na o)jazd Litwy i Biaorusi. Budow po-

wstrzyma jednak ten wyjazd. Ijo Siemaszko by mu
niezbdny, zwaszcza, e dyrektor jego wydziau Kar-
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tasze\vski . posunity zosta na wyszy urzd. Sienia-

szlvO jednak nie by z rzdu tych. kt(')i'ycli niale

przeszkody powstrzyma zdoaj : wyrobi sobie wprost

u cara urlop póroczny. ol)jecba Biaoru i T.itw.

a za powrotem wrczy Budowowi oliszerny memo-
rya (I. 567—580 nr. '31).

Niezmiernie to ciekawy dokument, bo zapoznaje

nas z ówczesnym stanem nauk po seminaryacli du-

chownych Litwy i Rusi. ale biskup i wizytator nie

m(')wi ani sowa o tem, jak — i czy si ucz kle-

rycy teolo.uii, 1)0 o te wcale nui nie chodzio. Zro-

Ijiwszy mianowicie w Zyrowicach rektorem litewskiego

dyecezyalnego seminaryum Antoniego Zubko, by spo-

kojny o to. e krzewi tam ducha dobrcfjo. Semin;;-

ryum to istniao wtedy dopiero dwa lata i miao 180

kleryków, ale byo ju we wszystkiem urzdzone na

wzór schizmatyckich zakad(')W i w takime duchu
byo prowadzone. Natomiast mniej l)y zadowolniony

z rewizyi biaoruskiego seminaryum w Poocku. Se-

minaryum to liczyo 185 kleryków, ale istniao ju
2 i lata i dlatego zachowao jeszcze duo ciucha ((-

cu'iskic(jo i dawnych naleciaoci, a to wszystko

naleao co rychlej usun'-. Wszelako iiail);n(l/i('j go

martwia ta okoliczno, e jzyk moskiewski nie by
jeszcze zuperiie zaprowadzony w wykadach semina-

ryjskich, a to uwaa jako rzecz niezbdn, mianowi-

cie w biaoruskiem seminaryum. Racya miaa pole-

ga na tem, e Biaoru wczeniej zostaa zabrana

i ssiaduje bliej z Hosy, ni Litwa, gdzie te jzyk
moskiewski jeszcze do tej chwili (1829) uwaany jest

jako olicy. — Wielk byo jednake dlafi ])Ociech. e
po niszych i rednich szkoach zaprowadzono nauk
jzyka moskiewskiego i e la nauka ju nadspodzie-

wanie daleko postpia. Wszdzie ju wtedy [lozapit)-

wad/ano podrczniki szkolne inoskiowskie i przepi-
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sano wykad w tym jzyku. — »clio nauczyciele

sami dopiero si mczijnaJi uczy tego JezyJiCi^-

(I. 572). Profesor Bobrowski zawiadomi go, e za

spraw Pelikana zaprowadzono ju jzyk moskiewsk

i

jako wykadowy, przy nieklóryci przynajmniej przed-

miotach, w wileskiem gimnazyum. — Te potworne

pedagogiczne eksperymenty byy jeszcze nowoci
w owe czasy, cho dzisiaj ju nawet synowie Pesta-

lozzich dowiadczaj ich na dzieciach wielkopolskich,

pruskich i lskich. Dlatego Siemaszko czu wtedy co
naksztat wyrzutu sumienia i zamieci przeto w me-

moryale swoim dugie rozumowanie, e jzyk polski

nie ma na Pvusi adnej racy i bytu, ani najmniejszego

uprawnienia. Ale francuskie przysowie o apetycie,

który ronie przy jedzeniu, sprawdzio si na nim.

bo niebawem przyszed do tego przekonania, e na-

wet jzyki litewski i mujdzki nie maj racyi bytu na

Litwie i mujdzi (U, 620). — Jedno te tylko jasno

wynika z tego memoryau, i nietylko narodu, ale

i jzyka polskiego wyrzec i wyprze si musi, kto

chce zosta schizmatykiem.

Dalszy skutek objazdu Siemaszki po dyecezyach

by ten, e na jego przedstawienie wysyano odtd
kleryków unickich : po dwóch do petersburskiego uni-

wersytetu, po czterech do moskiewskiego i po czte-

rech do moskiewskiej akademii duchownej.

»Dzieo « postpowao wic rczo, a r. 1830 przy-

pieszy jego wwkonanie. Niedziw, e Siemaszko cie-

szy si z wybuchu powstania polsldego, bo przewi-

dywa jego ze skutki. — Tylko cholera przejmowaa
go niejakim strachem. — Po upadku powstania uo-

y listy pasterskie metropolicie Buhakowi i biskupowi

mujdzkiemu Gedrojciowi. Listy te byy wydane w dwóch
jzykach, ale musiay przechodzi róne cenzury, bo

znajdujemy inne jeszcze projekty do nicli. niezuytko-
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\vane (I. ó83— 595. nr. 33 — 3Si). W jakim duchu
i w jakim tonie byy te listy uoone, atwo si do-

my.li. — Smutna zaprawd, dola wiernych, gdy pa-

sterzom ukada odezwy do nich — zdrajca i za-

przaniec I

Rok 1830 by jednak najfatalniejszy dla zakonu
bazyliaskiego. Zamknito wszystkie szkoy bazyliaii-

skie w trzecii guberniach poudniowycli : kijowskiej,

woyskiej i podolskiej, a mimocliodeni wspomina
take Siemaszko, e zabrano klasztor w Poczajowle
i na schizmalycki go przerobiono, ale nie m(3wi ani

sowem, Av jaki spos(3b gwatu tego dokonano (1, 70).

O zagrabieniu klasztoru w Owrucsu nie czyni na-

wet wzmianki, a to zapewne dlalego. e pomys nie

od niego wyszed, tylko od samego Budowa, a raczej

od jeneraów Sakena i Lewaszowa. którzy oskarali

Bazylianów o udzia w powstaniu i domagali si za-

mknicia ich gównych klasztorów ').

Aby wynagrodzi ubytek szkó. ]io zamkniciu
bazyliaskich otworzono trzy nowe szkoy w Tooczy-
nic. Kohrfjuin i Bobriijsku. i oczywicie urz;idzoiio

na wzór schizmatyckich. Nastpnie za otwierano

nowe szkoy, w miar, jak bazyliaskich klasztorów

ubywao (111, 71, 75. '79, 95, 97).

Najwikszy jednak cios spotka' zakon liazy) ia-

n(')W przez zdrad wasnego ich prowincyaa Za r-

s kiego. Oskarono go o udzia w powstaniu, chocia
jedyn poszlak byo to, e jedzi w czasie powsta-

nia do Warszawy. Siemaszko domyla si nawet, e
l)yu Nowosilcowa w spiawie zakonu, ale e go czyno-

wnicy Nowosilcowa donieli. arski sawi si pod ko-

niec listopada do Petersbui'ga na rozkaz — i nadspo-

dziewanie szybko pobrata si tutaj z Moskaami. Sie-

') Moroszkin 1. c. sir. fiil, ?((. — Liiv(>\vsl<i 1. c. sir. 31)1.
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maszko przekona si. e on wolnodumca i nie >>/"cf-

)i(itfjk,« zrobili go wic czonkiem kolegium i inspe-

ktorem caego zakonu.

Wybór by doskonay. — Inspektor by zodziej

na wielki kamie i okrada klasztory, które zwiedza,

w ten sposób, e mia ze sob jubilera, który wya-
mywa prawdziwe klejnoty z kocielnych naczy, a za-

stpowa je faszywemi (T, 72). Ale Siemaszko nie wie-

dzia jeszcze o tym doskonaym talencie ksidza in-

spektora i dlatego nastpnie utorowa mu drog do
biskupiej godnoci. Chcia te sam puci si za nim
w kraj. aby go ledzi, ale Budo\v go powstrzyma
i uspokaja zbytnie obawy. Jako arski nie za\viód

»zaufania,« bo (1 marca r. 1833) przysa do Peters-

burga referat o 37 klasztorach, które zwiedzi, a re-

ferat by jak na obstalunek. Wykaza w nim, e Ba-
zylianom koniecznie potrzebna jest reforma grunto-

wna i zupena, bo w ich klasztorach upada regua
i t. d. ]\Ióg wic Siemaszko na mocy tego wypraco-

wa memorya (I, 615—620, nr. 43), w którym pro-

ponowa przedewszystkiem, eby w kadym klaszto-

rze bya stale oznaczona liczba zakonników (8— 12);

eby kada dziesitka klasztorów miaa osobnego wi-

zytatora; eby zaprowadzony zosta now^y porzdek
w wychowaniu zakonnego kleru, a przedewszystkiem,

eby regua w. Bazylego bya uywana po klasztoracti

nie w aciskim, jak dotd, lecz moskiewskim j-
zyku. — Poniewa za ksidz inspektor wykry ró-

ne naleciaoci aciskie, dlatego mieli czonkowie
kolegium : XX. Gomolicki i INIajewski, wypracowa wy-
kaz tych nowoci, celem ich usunicia; natomiast

miay po klasztorach natyclmiiast by zaprowadzone
carskie wrota, ikonastasy, ubiory prawosawne i »piew-

cze,« a niezwocznie usunite: organy, róace, go-

dzinki i t. d. Nadto proponowa Siemaszko, eby w ka-
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dym kl;iszlorze l)y ustanowiony osol)ny dozorcj. któ-

ryby odpowiedni kam lub nagrod by poljudzany

do pilnowania zakonników, przedewszystkiem eby
si nie wayli przyjmowa adnego nowego czonka
bez pozwolenia rzdu (I. 78).

Jaki uytek zrobi Budow z tego dugiego pro-

jektu, nie powiada, Siemaszko, ale wiemy, e korzy-

stajjic z referatu arskiego, pozamyka w przecigu

dwóch lat prawie dwie trzecie klasztorów bazyliafi-

skich, przyczem za pozór suyo albo to. e dyscy-

plina w klasztorze upada, albo e zakonnicy brali

udzia w powstaniu poskiem '). Przy lem wydano
ponowne rozporzdzenie, e kady Bazylianin, który

cice przej na obrzdek acii'iski, moe to uczyni
w terminie szeciomiesicznym (T. 76). Skutek by ten,

e 200 Bazylianów Polaków skorzystao z pozwole-

nia — i w ten sposób zosta zakon ponownie i grun-

townie » oczijszczony. «

Czego sobie przy tem wszystkiem wytómaczy
nie umiemy, to cigego narzekania Siemaszki na 13u-

dowa. kt(')rego wci oskara o obojtno dla »(Jzioa

«

i chód dla siebie. Podejrzywa nawet jego dyrektora

Weigla o to, e by przez acinników przekupiony.

Mianowicie kiedy tludow zosta mianowany ministrem

spraw wewntrznych, zatrzymujc wydzia do spraw

obcych wyzna, wtedy strach ogarn Siemaszk, e
»clsieio« cakiem przepadnie. Budow by mu za mikki
oglda si zanadto na opini Europy, U}iitów uwa-a za katoUJióii\ jednem sowem: nie by to czo-

wiek, jakiego Siemaszko potrzebowa. Kopa wic pod

nim doki i (i'. 1882) wrczy ministerstwu dwa me-

moryay o chwilowem pooeniu unickiej Cerkwi (1,

096—615, nr. 40, 42). ]\Iemoryay te byy tak dosa-

') Mor os z li i 11 1. c. 86 sq. — Likowski 1. c. 305.
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dnie napisane, e car wysuchawszy ich. powiedzia'

do Budowa: »jest to akt oskarenia przeciw mnie

i tobie« (I. 73). Tern si tómaczy. e Budow szed
nastpnie nieraz dalej, ni samSiemaszko proponowa
i postpowa gwatowniej, ni ostrono nakazywaa.

Cliwilami jednak musia naodwrót znowu Bu-
dow hamowa zapa apostaty. Tak naprzyldad. kiedy

SiemaszvO domaga si zamknicia akademii wile-

sldej. opar si Budow. a podobno i sam cesarz

austryacki wstawia si u cara. eby akademii nie za-

myka (I. 76). Natomiast szy inne sprawy wedle po-

mysów i da Siemaszki.

Odjto mianowicie obywatelom polsldm prawo
prezenty na probostwa, Ido jako katolicy pewnieby

odstpcom probostwa nie dawah. wic te prawo icli

byo niemoliwe wobec »chieia.« Wygotowa nadto

Siemaszko projekt zniesienia klasztorów aciskich na

Rusi i Litwie (I. 77, str. 623 — 654, nr. 47—51),
a cho Budow si temu opiera, to jednak »cliwa'a

Bo2;u ; — car na to sie zgodzi i zniesiono naraz
200 Masztorów aciskicli (r. 1833).

Na pocztku tego roku 1833 umar biskup

I\Iartuszewicz (26 stycznia), a Budow przedstawi Sie-

maszk na biskupa biaoruskiej eparchii: jednake
Siemaszko rozway sobie, e naley ustpi tej ka-

tedry metropolicie Buhakowi, eby go zupenie do

»cUiea« nie zniechci. Z katedr poock by zwi-
zany tytu arcybiskupa, ona bya starsz i lepiej upo-

saon , bo miaa w dobrach do 4000 dusz (ze se-

minaryjskiemi), podczas gdy yrowicka katedra bya
moda i gorzej uposaona, bo miaa tylko 400 dusz

majtku. Nadewszystko jednak rozway sobie Sie-

maszko, e litewska eparchia bya wystawiona bar-

dziej na wpyw Polaków, ni biaoruska, i wymagaa
dlatego wikszej pracy i zabiegów, eby si » dzieo

«
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mogo uda (I. 75). — W praktyce pokazao si te^
e litewska eparchia daleko skorzej i liczniej do apo-

stazyi nakoni si daa.

Na wasne przeto yczenie Siemaszko zosta

mianowany przez cara (2 kwietnia r. l8o3j biskupem
litewskiej eparchii. a w miesic potem postanowi ja-

w^nie przej na schizm. Zrobi w tym celu podanie

do synodu petersburskiego, uwiadomi o sw^em posta-

nowieniu kolegium i ministra (I, 620—624, nr. 44-—
46). Wybra si naw^et w tej myli do synodu, ale nie

zasta Nieczajewa, a Budow przeszkodzi wykonaniu
tego zamiaru, który arski przedstaw- i jako zgub
»chie'a.« Pozosta wic jeszcze nadal, zewntrznie
przynajmniej katolikiem i to biskupem, a Bogu przy-

pisuje nieudanie swego zamiaru. l.)0 rzeczywicie nie

byby móg doprowadzi do koiica dziea pojedna-

nia Unitów ze schizm (I, 74).

Jaki by powód do tego pospiechu w przyjciu

schizmy, skoro i tak dy do niej tylu krtemi za-

chodami? Mniemamy, e dwojaki: z jednej strony

drczyo go sumienie, e dostojestwa kocielne pia-

stuje, a Koció zdradza; z drugiej strony odzyway
si przeciwko niemu gosy niechtnych, które go do

ywego raniy. Ze strony katolików móg si spodzie-

w^a niechci i oporu i na to by przygotowany, ale

duchowiestwo i biskupi schizmatyccy niedowierzali

mu take, a episkop Smaragd gono si z tein od-

zywa, e Siemaszko tumani (1, 82). — Poprostu byo
trudno nawet prawosawnym IMoskalom, uwierzy
w tak bezdenn podo i nikczemno zdrady, jakiej

si dopuszcza Siemaszko.

Rok 1838 przerazi wszystkie umysy Rusinów.

Gwatowne zamykanie klasztorów ruskich i aciskich,

zagrabienie takich kocioów, jak poczajow^ski i owru-

cki. kt(')re we wielkiej byy czci u ludu i cigay ty-
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siczne pielgrzymki
;
gwatowne i bezwzgldne post-

powanie schizmatyckich popów, którzy chcieli ze swej

strony take okaza gorliwo, przeraziy lud, a tego

Siemaszko najbardziej si lka.
Wybra si wic na objazd swej eparchii i prze-

kona si, e zbyt gwatowne to postpowanie zdolne

byo na szwank narazi cae »d2leio,« jak to sam
ksi Chowaski i gubernator Szreder uzna-

wali. Wedle jego planu naleao najpierw przecign
duchownych i ci dopiero pocignliby za sob chtnych,

a niechtni niechby sobie przeszli na aciski obrz-
dek. W tej myh przesa te memorya do ministerstwa

(25, X, 1833. I, 654—659, nr. 52), w którym da
szczegóowy oljraz ówczesnego stanu Unii.

W caej litewskiej eparchii naliczy 1200 ksiy
a 800 cerkwi, cae Jednak duchowiestwo uzncU
za nieprzydatne do dziea (J, 78) i przyszed do

przewiadczenia, e musi by z gruntu dopiero i od

nowa wychowane. — Zobaczymy, e niebawem zmie-

ni to zapatrywanie i dowodzi, e wszyscy ksia
garnli si do schizmy! — Nadewszystko zauway,
e zaledwie 80 cerkwi (na 800) miao » ikonostasy!

«

a -prestoy« byy wszdzie ozdobione witymi nie-

prawosawnymi. Ksia zastawili si brakiem fundu-

szów, wnosi wic z tego. e byle si fundusze znalazy,

to przerobienie cerkwi p(')jdzie atwo. A cho poprze-

dnio o wszijstkich ksiach powiedzia, e s do

» dziea nieprzydatni,« to jednak niebawem mówi,

e wielu dopraszao si tego, czego sam jeszcze na-

kazywa nie mia.
Rado przejmowaa jego serce na myl, e co

Rzymianie zbudowali przez 200 at, to on odrazu

zburzy. ]\Iianowicie co do eparchii htewskiej zarcza,
e dzieo pójdzie atwo, skoro on ster dziery w rku;
natomiast co do biaoruskiej eparchii, liczy gownie

5
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mu tylko chodzio, lo jest. el)y schizmatycki l)iskup

Smaragd zaprzesta propagandy niezrcznej, bez

której si sprawa obdzie, a skoro »chleo« zostanie

uwieczone pomylnym skutkiem, wtedy rzdowi moe
to by obojtne, czy biskup bdzie si zwa Sma-
ragd czy W as ii (uyski '). Jeli przytem dosta-

nie arskiego na sulragana swojej eparchii. wtedy nie

wtpi, e za trzy lala bdzie mona dokona chiea,

przyczem on sam podejmuje si dostawi prob
duchowiestwa o przyjcie na schizm, byle tylko

niedorzeczna propaganda schizmatyckiego duchowie-
stwa nie drania ludu i nie rozbudzaa niepotrzebnie

»faiatyzi}iu« (I, 657 j.

Rzeczywicie lud na Rusi pozna, co si wici,
i tumnie znowu pocz przyjmoAva aciski obrz-
dek. Trzeba wic byo podwoi siy i przyspieszy

dziaanie. W tym celu przedstawi carowi trzech kan-

dydatów na sufraganie, a mianowicie: uyskiego,
arskiego i Zubk (I, str. 6()0— 662, nr. 54). Na-

zwiska wszystkich trzech a nadto dobrze znane,

a ktoby wtpi jeszcze, e l)yli zdrajcami, tego prze-

kona moe dokument, który kady z nich wystawi,

zobowizujc si, e kadego czasu bdzie gotów

przej na schizm (I, 658—659). Car mianowa te

') Smaragd, prawosawny episkop witebsko - poocki, zosta

naznaczony zastpc uyskiego w Polocku r. 1834, na

czas kiedy uyski wezwany zosta do Petersburga, gdzie

mia otrzyma sakr biskupi. Skorzysta z tego Smaragd

i wzi si przy pomocy gubernatora Szredera, Niemca i pro-

testanta do » nawracania* Unitów tak rczo, e wocian
w majtkach rz<lowych prawie wszystkich zapdzi do

swojej owczarni, »uywajc do tego wszelkich niedozwolo-

nych rodków i gwatów. « Ksiy unickich, którzy si >na-

wróci* nie chcieli, powypdza z cerkwi i plebanii (cfr.

»Z Pamitników Wasila uyskiego* 1. c. str. 31 i 33).
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uyskiego siifraganem l^iaoriiskiej, a Zubk i ar-
skiego SLifraganami litewskiej eparchii. Ten ostatni by
wstrtnym Siemaszce, ale bral wzgld na to, e pocho-
dzi z kiera zakonnego;e jego nominacya wywrze dobre
wraenie na Bazylianach. — Wywiceni zostali trzej

zdrajcy (w styczniu 1834) przez metropolit Buhaka,
Siemaszk i aciskiego biskupa Pawowskiego.

Jedno jeszcze pragnienie mia teraz Siemaszko,

to jest, eby synod petersburski wzi formalnie pod
zarzd unickie kolegium petersburskie. Zdawao mu
si. e ten krok bdzie ju oznacza urzdowne
przyczenie Unii i e to polityczne przyczenie
utoruje drog religijnemu, a przedewszystkiem, e ode-

tnie wszelkie wpywy acinników. Wygotowa nawet
w tym celu podanie do synodu (T. 659, nr. 53), ale

Budow uwaa ten krok za przedwczesny i prze-

szkodzi jego wykonaniu. Doprowadzi tem do pasyi

Siemaszk i sjorawi, e pocz teraz dziaa za jego

plecyma. Staraniem Siemaszki zosta zaoony »tajny

komitet do spraw unickicli« (w czerwcu 1834 r.),

a w nastpnym roku zostay wszystkie szkoy unic-

kie poddane pod kierunek komisyi szkolnej, oczywi-

cie schizmatyckiej (w grudniu r. 1835). W zmowie
z metropolit moskiewskim przeprowadzi te Sie-

maszko, e synod wyznaczy po 1500 suebników
i piewników dla kocioów unickich, a wtedy wy-
dao kolegium rozporzdzenie, eby zamiast dotych-

czasowych ksig przyjto nowe schizmatyckie , dru-

kowane w moskiewskiej synodalnej drukarni, które

teraz darmo rozsyano kocioom unickim. Przepisao

nadto kolegium, eby po wszystkich kocioach za-

prowadzone zostay ikonostasy i przybory kocielne

schizmatyckie, na co wyznaczono po 5000 rubli na
kada eparchie (7, II. 1834. — I, str. 672 — 664,

nr. 55. — 111.^47).

5*
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O tern rozporzdzeniu, które miao na celu po-

wolne przysposabianie ludu i duchowiestwa do schi-

zmy, nie wiedzia nic Budow ; o istnieniu tajnego

komitetu dowiedzia si le dopiero w nastpnym
roku (1835) i niedziw, e obraony lem dziaaniem

po za swemi plecami, zawiza z Siemaszk cierpk

korespondency (I, 687—710, nr. ()5— 70). Ale po-

niewa bez Siemaszki oby si nie móg, bo jego dy-

rektor Weigel nie zna si na niczem, a kancelarya

tylko zawadzaa, a wic musia si z nim przeprosi.

j\Iimo to przeszkodzi pragnieniu jego. eby unickie

kolegium zostao poddane pod rozkazy syuodu pe-

tersburskiego. Siemaszko domyla si, e Budow nie

chcia wypuci z rki spraw unickich, albo e w sa-

myme tajnym komitecie mia party przeciwn, na

której czele móg sta sam prokuror Neczajew w zmo-
wie z Budowem (I, 80—88).

Tymczasem Siemaszko dra z niecierpliwoci,

e mu wizano rce, podczas gdy sprawa ju post-

pia bardzo daleko. Bd cobd naleao si pozby
Budowa, bo takie pooenie chwiejne byo mu nadal

nieznone. Wystosowa tedy (24, IX. 1836) prob do

peterburskiego metropolity, aby rozporzdzi od siebie

lub z ramienia synodu, eby go przyjto uroczycie

na schizm (I, 710—712, nr. 71). To podanie mu-
siao i do rk oberprokurora synodu, hr. Prota-

zowa, a ten przeczytawszy to dziwne podanie, wez-

zwa do siebie Siemaszke. — Skutek rozmowy by
ten, e Siemaszko wygotowa memorya, w którym

dowiód, e Budow jest niezdatny do kierowania

chiefem, a zarazem wygotowa projekt do ukazu,

moc którego odczono od ministerstwa spraw we-

wntrznych wydzia dla obcych wyzna, a oddano go

pod bezporednie zawiadywanie oberprokurorowa sy-

nodu (I, 712—722, nr. 72, 73). - Siemaszko dopi
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wic swego: uwolni si od Budowa, sam obj kie-

runek dziea i w dodatku zyska brylantow gwiazd
do orderu . Anny I klasy (który ju mia od r. 1833j,

Rzeczywicie na gwiazd zasuy sobie, bo su-
y wiernie — i a bolesno pomyle, czego by zdo-

len dokaza ten czowiek, gdyby by suy Bogu
i Kocioowi, któremu przysig, a nie carowi, do któ-

rego aski si przymila. — W przecigu dwóch lat

(1834—1836) dokona rzeczy, o których zrazu nawet
nie mia marzy.

W r. 1834 wybra si na powtórny objazd epar-

chii: zwiedzi wszystkie kocioy, klasztory i szkoy,

pozna osobicie 1200 ksiy i 300 zakonników, po-

zwoywawszy ich na 18 punktów zbornych, a mia
taki dar poznawania ludzi, e od razu odgadywa,
z kim sprawa. Zaoy sobie zeszyt, w którym kadego
duchownego mia opisanego: co do rodu, pooenia
materyalnego, usposobienia, okolicznych wplyw^ów i t. d.

Do wspomnie, e eparchie rozcigay si na pi
gubernii, aby oceni trud, jaki sobie przy tym obje-
dzie zadawa. Trzydzieci foliantów zebra samych
rozporzdze, które pisa wasnorcznie, a go kurcz

pobiera w palce od pisania (I, 85). Ju wtedy mia
na pimie obietnic zdrady od dziewiciu ksiy, mia-

nowicie: Tupalskiego, Homolickiego , Maliszewskiego,

Houbowicza, Horbaczewicza, Szelenina, Koniuszew-
skiega, Szczsnowicza i Markiewicza (I, 686—687).

]\Iianowicie pierwszy z nich Tupalski, by dla do-

skonaem narzdziem, bo przez dwadziecia lat by
oficyaem metropolity i mia wielkie wzicie pomi-
dzy duchowiestwem, co byo tem waniejsze, e me-
tropolita opiera si resztkami gasncych si schizma-

tyckim nowociom, a jego sufragan uyski, nic nie

móg przedsibra na wasn rk.
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Wszelako dziewiciu zdrajców na 1500 ksiy
byo niczcm i dlatego podobno pi'a"\vd wyzna rok

przedtem, e wszyscy ksia liyli » niezdatni do
dziea. X Trzeba wic byo » oczyci Jilcr<. a doko-

na tego oczyszczenia gruntownie. Sit rzydziesn
proboszczów oddali od urzdu, albo icb /aslai)i nowo
wycliowanymi. w miar jak przy] >y wali z schizma-

tyckich jego zakadów. all)0 zamienia parafialne ko-

cioy na filie i przycza do innych, gdzie Jnii pro-

boszczowie »1epsi.« póki nowy koniyngens modego
kleru nie dostarczy proboszcz(')W nowych. Tak samo
sprawi si z zakonnikami. Poniewa w litewskiej

eparchii bya pomidzy Bazylianami wiksza cze
Polak(3w. wic porozsya ich do klasztorów w gulter-

niacli: kijowskiej, poockiej i woyskiej, gdzie w kla-

sztoracli duch by >-le2iSzy,« aby si nim pi'zejli. Na-

tomiast w ich miejsce nasya takich, na ktfuych

móg polega ').

Samo dzieo przeobraenia kocioów unickich

na cerkwie schizmatyckie przeprowadza Siemaszko

z elazn;} konsekAvency . a móg si zastawia roz-

porzdzeniem kolegium petersburskiego, cho samo-

wadnie dziaa. Rozpocza^ za l reform od swego
kocioa w Zyrowicacli. gdzie od razu zai)rowadzi na-

boestwo schizmatyckie. Kaza spizeda organy, a e
nabywcy nie Ijyo, wic je tylko rozebrano. Tak samo

') Siemaszko musia widocznie zna dokfadnio ludzi, skoro

przerzuca zakonników z jednycli klaszl()ri'»w do drugirii,

a w ich miejsce nasyJa innych. Tak n. y-. z Wihia kazaP

wywie (20/8 1834) do Bart: iMichaJ'a Chrolkiewicza, Je-

remiasza Krawccwicza: do Torokaii: Wiktora Zienkiewi-

cza, Eugeniego Cihrolkiewicza: a natomiast przewie do

Wihia czterech innych z Baru i Toroka (III, 54). Tak-

sarno z Toroka kaza wywie czterech ido Wilna i Barul,

a w icli niicj-cc jfoslal' z BalcuwM 2. /. .awrrszowa 2.
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po wszystkich kocioach przykaza sprzedawa or-

gany, hib tylko rozbiera, bo kupowa nikt pewnie

nie chcia. W ten sposóli znikny w przecigu dwócli

lat organy ze wszystkicli kocioów jego eparchii litew-

skiej. Przybory kocielne wszystkich cerkwi unickich

pozabiera i sprzeda w Peterslmrgu, a za to kupi
nowe schizmatyckie. Petersburg dostarcza te nowych
u])iorów w zamian za stare, a 5.000 rubli funduszu

na to przeznaczonego, uatwio zakupno (III, 47).

W yrowicach bya muzyka katedralna, ale i t roz-

puci, a zatrzyma tylko tych, którzy si ofiarowali,

na piewanie w >piewczym chórze. « W tern bya je-

dnak trudno, e cae duchowiestwo unickie mu-
siao si wpierw nauczy odprawiania naboestwa
w obrzdku schizmatyckim — ale i na to znalaz
si sposób. jNIody kler uczy si ju tego wszystkiego

w seminaryach. a starsi ksia musieli zjeda na
kurs do Zyrowic i tu ich wiczono (III. 83. 84, 8()).

Dla zakonników naznaczy dziesiciu wybranych mni-

chów, kt(:')rzy byli zobowizani wywiczy reszt. Usta-

nowi te szeciu egzaminatorów, którzy byli zobo-

wizani egzaminowa neopresbyterów^ i proboszczów,

czy znaj dokadnie schizmatyckie ceremonie, przy-

czern o wiadomoci teologiczne wcale nie chodzio

(I, 727, nr. 77). — Te zabiegi kosztoway wprawdzie

z Nowogródka 2 Jll. 57'. W ten sposób przemienia za-

konników w klasztorach innych : Witebskim, Zaliorowskim,

Wodzimierskim, Nowogrodzkim i t. d. Zamkn za zupe-

nie w tym roku (18.31) siedm klasztorów: BoasKi, Da-
renski, GieJauionski, Non-osielski, an-ryszeti-skl, Czc-

pierski i w DroJiohuzt dli, 57, 58) Klasztory eskie
bazyliaskie z Wilna i Witebska przeniós do ^ladzioa.

(III, 55, 98. 126). Poniewa za klasztory bazyliaskie za-

wiadyway take parafiami, dlatego po zniesieniu klasztoru

osadza proboszcza, albo te powierza ten urzd wypróbo-

wanemu ju mni<^-liowi (cfr. III. 49, 57).
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nie mao liLidu. ale dokona jednak lego, e w 6

latach byo duchowiestwo gotowe przyj prawosa-
wie, podczas gdy w biaoruskiej epaicliii wszystko

szo oporem i »o mao co, e dzieo tam nie spezo
na niczem« (I, 88).

Zdawaol^y si, e wszystko poszo tak gadko,

jak Siemaszko gadko pisze, ale wiemy skdind, e
mu wstyd kaza przemilcze wiele rzeczy — i to rze-

czy okropnych. Widocznie chcia zatai przed ]\Ioska-

lami. e Unici niechhiie i przymusem tylko jn-zyj-

mowali prawosawie, dlatego sam si nawet zl)ija, ho

mówi, e z zaprowadzeniem »ikonostasów« po ko-

cioach poszo )ardzo atwo, a przynajmniej atwiej,

ni z zaprowadzeniem mszaów moskiewskich (I, 89).

a na innem miejscu czytamy znów odwrotnie, e
mszay trafiay na mniejszy opi)r. ni ikonostasy (1. 88.

97). Tyle jednak )irzyznaje. e zmiany kociol(')W na

cerkwie schizmatyckie i zaprowadzanie ikonostasów

byy Judoici przfjkre (I, 88), i e tylko jeden guber-

nator grodzieski. INI. N. ]Murawiew. gorliwie go po-

piera. — Zobaczymy te. e wszdzie i po wszyst-

kie! i cerkwiach zaprowadza zmiany za pomoc ra-

mienia wieckiego, ale koniec koiicem zajK-wnia. e
ju w listopadzie r. 188ó miao 226 cerkwi ikono-

stasy, a w listopadzie 1886 r. wzrosa ich liczba do

509. Zostawaa w|)raAvdzie jeszcze znaczna liczba (800)

kocioów, które cechy unickie zachoway, ale mimo-
chodem dowiadujemy si, e w r. ISHo zamknito
29 cerkwi, a w nastpnym S;^ — i to z lej racy i.

e nie miay dostatecznych docliod()W (I. 98). — l^o-

]irzednio jednak (1. 88) wygada si Siemaszko, e te

cerkwie kaza ziiiiikniH- ii;i i)ewien czas, to jest pó-

kiby >Icpsi« diicliowni nie przybyli: — miay wic
dostateczne dorli(»dy. lylko trzelia je l)y'o zamkn
dlatego, e ani Ind. ani ksia na nriwe zmi;iiiy i usli'o-
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jenie « kocioów swoich przysta nie chcieli. — Ra-

zem z ikonostasami ustawiano te po cerkwiach schi-

zmatyckie >->prestoy ^^ z obrazami schizmatyckich wi-
tych, wyrzucano konfesyonay, ambony i mae dzwonki,

które na poclob aciskich, byy zaprowadzone w uni-

ckich kocioach ju od Synodu Zamojskiego (1720).

Trudniejsza sprawa bya ze »suebnikami « i in-

nemi ksigami moskiewskiemi, które ju w r. 1834

(11 listopada) nakazao kolegium zaprowadzi w ko-

cioach unickich (III. 110). Siemaszko przyznaje, e
w ksigach tych byy dogmatijczne rónice i przy-

znaje, e odbiera przeciw temu nowatorstwu mnó-

stwo protestów i poda od duchowiestwa, ale przy-

pisuje to tylko lenistwu ksiy, którym si po moskiew-

sku uczy nie chciao. Takich, którzy si podpisali na

probach i protestach, bra do Zyrowie na nauk,
a skoro si wyuczyli, potem ju chtnie piewali na

chwa Bo z moskiewskich » suebników. <;

Szkoda, e przemilcza, w jaki sposób ta nauka

w yrowicach si odbwaa! Wyrczymy go na tem miej-

scu i przytoczymy to. co opowiada X. Grzegorz INIi-

cewicz w swoim pamitniku '). bo ten jeden przykad

daje dostateczne wyobraenie o postpowaniu zdraj-

ców z duchownymi.
W r. 1835 wezwano go do yrowic. wraz ze

siedmiu innymi duchownymi dekanatu kamienieckiego

i tutaj trzymano przeszo tydzie, nie dajc nic na

utrzymanie, ani ludzi, ani koni i kazano przypatry-

wa si nowym ceremoniom. Przycinieni niedostat-

kiem ksia, dali wszyscy podpisy na zobowizanie,

którego doniosoci wcale nie rozumieli. Pierwszy

') »Z mczeskich dziejów Unii I « Niedrukowany dotd pamit-

nik X. Grzegorza Micewicza, z przedmow i objanieniami

X. dra W. Cliotkowskiego. Pozna. 1888, str. 23 sq.
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opamita sie X. ]\Iicewicz i wróciwszy z drogi, pro-

si biskupa Zul)k. aby mu jeszcze raz pokaza akl

zobowizania. kti')i'ego treci dobrze nie rozumia.

Kiedy uiu go Zuljko da do rki. przemazal swój

podpis, umaczawszy bawen w atramencie. Zul.)ko

wyrzuci go za to za drzwi, ale niebawem zosta po-

nownie wezwany do Zyrowic, wraz ze swoimi towa-

rzyszami. aden jednak si nie stawi. Aresztowano

wic icli. trzymano w wizieniu w Brzeciu i dosta-

wiono do Zyrowic. Tutaj trzymano icli znowu przez

kilka tygodni o chodzie i godzie, a im ))azylianin,

apostata Dziubiiiski. przedoy nowy akt zobowiiiza-

nia. Wszyscy jednak stanowczo podpisu odmówili. Po
kilku dniacb odczytano im tedy wyrok, odsdzajcy
ich od kapaskiej godnoci, pozbawiajcy probostw,

degradujcy piciu z nich na diaków, a dw(')ch na

paamarów (pryczetników). to jest .^ugi kocielne.

Z tem odesano piciu do domów, a dw(')ch zatrzy-

mano jeszcze w yrowicach na ^trztjdnioicej pokii-

cie«. X. Szogini musia za to, e si ukaza hardym
wobec Zul)ki. chodzi do diaczkowskiej szkoy, a X.

IMicewicz mia uzupeni swoje wiadomoci z pod-

rcznika historyi kocielnej, napisanego przez Ino-

kentija ').

Tymczasem rzijdiiioira pohufa przcdiigna si
do dwóch tygodni, przyczem obaj >^yli prawie o e-
braczym chlebie,^ a poniewia mimo to ])()kuta nie

skutkowaa, wykonano na nich wyrok ju pui)rzedni(>

odczytany, a tymczasem przez Sieinaszk ') zatwin-

M PodiPC/,nil< ten uoy .'^am Siomaszlco, jak o lem mówi

w omie I, str. 66. i opowiada, e arcybisicnp cliersoski,

l<tóremu Into na imi Inokentij, eliwalil' si przed im r.

1850, e jakoby on by jej aiiloreni.

") Zatwierdzenie lego wyroku zna Siemaszko, bo w tomie III.

str. 17.")
i 177 zamicf-il raport koiisYslorza z dnia i i 2<S
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dzony, to jest rozesano ich w róne strony na dia-

ków i palamarów. Dalsze losy i srogie przeladowa-

nie opisuje X. ]\Iicewicz w pamitniku swoim.^

Z tego wic wolno wnosi, e nauka w yrowi-
cach nie udawaa si tak gadko, jakby to z opowia-

dania Siemaszki zdawa si mogo, bo on przedstawia

ca opozycy ksiy unickich, jako bardzo niewinn.

Wedle jego opowiadania, zebrao si na jego roz-

kaz w Koivogródkii przeszo 60 ksiy- Skoro wszed
do zgromadzenia i- rzuci okiem, pozna, e si wici
co niedobrego. Jako wrczono mu prob od ca-

ego z^romadzonecjo duchowiestwa. Wzi do reki

i powiedzia: póniej przeczytam, a wpierw si prze-

konam, czy umiecie czyta (w moskiewskich nowych
mszaach). Pokazao si atoh, e aden czyta dobrze

nie umia — wiec Siemaszko rzecze do ksiy: nie

przypuszczam, aby wasze podanie zawierao co m-
drego, skoro napisane zostao przez ludzi, którzy czy-

ta nie umiej! — Jednake proba bya wcale m-
drze napisana, a cho jej Siemaszko nie przytacza,

to jednak znamy j skdind ^). Wykazywano w niej.

e msza moskiewski, który Siemaszko narzuca Ko-

cioowi unickiemu, róni si^ pod wzgldevn dogma-

tycznym i liturgicznyin od mszaów, które wydali me-
tropolici: Cypryan Zochowski (1659). Leon Ki-
szka (1727). Szeptycki (1790) i yjcy jeszcze

metropohta Buhak, którego msza (wydany w Wil-

nie) w powszechnem by uywaniu. — Siemaszko

przeczytawszy w domu to podanie, wezwa do siebie

dziekana (Jana Homolickiego) i zapowiedzia mu, e

czerwca 1835, nr. 5505 i 6:361. Sam te doniós wojen-

nemu gubernatorowi, kniaziowi Dogorukiemu, e X. Mice-

wie zosta skazany do darewskiego klasztoru na diaka.

Tlieiner. Die neuesten Zustande ed. 18-il. II. 328—330.
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jeeli w trzech dniach nie dostawi pimiennego od-

AYoania wszystl^ich. na podaniu podj^isanych ksiy,
wtedy pójdzie do klasztoiu. Jako na oznaczonydzie
podpisali wszyscy, zwaliwszy win na czterech hu-

rzycieli (I, 89). — Jeszcze hit wiej posza sprawa

w Kecl'U. Tam zebrao sie na wezwanie przeszo

4-0 ksiy, a jeden z nich podj si o])0\vi;izku prze-

mó\vienia i wrczenia podania. By to zdrowy i tgi

mczyzna. Zacz przemow od sów: lU moe.
blizka mier mnie czeka.., Co? — przerwa Siema-

szko — chyba od apopleksyi... — Powsta .miech

w zebraniu, i skonfundowany orator nie mia nawet

proby wydoby z kieszeni. — Podobna »demonstra-

cya« odbya si jeszcze w dwóch czy trzech miej-

scach, na których duchowiestwo byo zebrane, ale

wszdzie przekonywa si Siemaszko, e podburzali

duciowieiistwo znani intryganci, którym wcale nie

chodzio o religi, bo dziewiciu z nich udao sie do

prawosawnego biskupa miiiskiego Eugeniego, prze-

szli jawnie na prawosawie i yli w wieckim stanie.

Zaczem wzrós jego kredyt u duchowieiistwa do tego

stopnia, e gdyby tylko biaoruska eparchia bya tak

samo przygotowana, byoljy si mogo ^ dzieo « spe-

ni o cae trzy lata wczeniej (1, 9U).

Czytajc to opowiadanie Siemaszki. niewiedzicH-

co bardziej podziwia: bezczelno, czy n;iiwnoV
Chyl)a liczy na to. e nikt nie przeczya dalszych

tomów jego pamilnik()W, a nadcwszysiko. e si od-

straszy niezliczonem mnóstwem dokinnenlitw. khne

zawiera tom trzeci. Tam te jest klucz do zagadki

i wyjanienie kliuiistwa. Ju w j)i(M-wszym tomie jest

list jego, pisany do jeneraa lloowiii (1. 7 i I. nr. <S7).

w którym na zapytanie objania, jakim sposobem po-

trali wmusi ksiom swoim moskiewskie mszay. —
Najwicej pomagao przedstawienie, e który z ksiy
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dzie odprawia! liturgii wedle moskiewskiego mszau,
ten straci probostwo i zejdzie na diaka. Wszyscy
te podpisywali chtnie » prócz tych. którzy byli na-

rzdziem polskiej szlachty i rzymskiego duchowie-
stwa. « — A wic przyznaje, e byli jednak i tacy,

którzy si oparli!

Co si tyczy owego protestu, wrczonogo Siemia-

szce przez 60 duchownych w Nowogródku, to autor-

stwo jego przypisywa trzem ksiom proboszczom:
Hipacemu DyleAvskiemu, Adamowi Pawskiemu
i Antoniemu Horbacewiczo wi (III, 166j. Nieba-

wem te wywieziono ich do wolniaskiesfo klasztoru

(III. 87), stamtd przeniesieni zostah do byteskiego
klasztoru, gdzie w osobnych celach zamknici, trzy-

mani byli pod cisym nadzorem jednego z prawo-
sawnych mnichów (III, 120j. Adam Pawski zosta
nadto zdegradowany na diaka i razem z on i omior-
giem dzieci wywieziony do mohilowskiej. a stamtd
do smoleskiej guberni (III, 17'3). W r. 1838 wniós
Pawski prob do Synodu o uaskawienie, ale Sie-

maszko postawi za warunek, eby da pimienne
owiadczenie, e przyjmuje prawosawie. Z góry je-

dnak owiadczy, e na pierwotne swoje probostwo
lubczaskie nie wróci (III. 403). O dalszych ich lo-

sach powiemy jeszcze póniej.

Ale nie byy to jedyne ofiary z tego dekanatu

noiuogroclzJiiego. Szeciu innych jeszcze ksiy (a nie

czterech, jak mówi Siemaszko wyej), to jest jNIicha

Witorski, Gedeon Sawicz. Ignacy IMarcinowski, To-
masz, Julian i Wiktor Horbacewicze ') »za to, e si^

omielili krytykowa i zohydza rozporzdzenia, wy-

') Horbacewiczów zostao wywiezionych siedmiu, ale pozostao
jeszcze siedmiu innycli w kraju. Jeden z nich Teodor, by
assesorem konsystorskim, a wic zaprzedanym Siemaszce
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dane przez metropolii o i biskupów, « zostali pozl)a-

wieni proI)ostw, odarci ze sukni kapaskich, ska-

zani na diaków lub kocielnycli i w przecigu trzech

dni wywiezieni do klasztorów w g])i Rosyi. Nad
wysianymi przykaza Siemaszko czuwa, eby si kro-

kiem nie ruszyli z klasztoru, a zarazem donosi, czy

si który nie rozmyli. W takim razie mia otrzyma
napowróL godno swego stanu (111, 174— 175).

IMimo lo wszystko duchowiestwo dekanatu no-

wogrodzkiego — cho Siemaszko twierdzi, e wszyscy

podpisali — stawiao opór jego woli. Dziekan Jan

Homolicki doniós^ (31 lipca), e jeszcze trzynastu

ksiy: Teodor Horbacewicz (proboszcz snowski), Jó-

zef Horbacewicz, Jan Szymaski, Jan l^iotrowicz,

Tadeusz Sciepuyski , Józef Sawicz, Jan Sciepura,

Piotr Howorski i jego wikary Aleksander Howorski,

Cypryan Aleksandrowicz, Antoni Trykowski, Jan Mar-
cinowski, Bazyli Pawski i Stefan Janowski — nie

chcieli przyj mszaów moskiewskich. — Siemaszko

nakaza ich — po piciu — wzywa do Zyrowie,
z zagroeniem tejsamej kary, która poprzednich spot-

kaa ksiy (III, 188).

Podobne » apostolstwo « dziao sio w brzeskim

dekanacie. Siedmiu ksiy: Jan Konacliowicz, ]\Iarcin

Imszenik, Micha Kulczycki, Teodor IMiliTiski. IMikoaj

Wierzbicki, Stefan Szogini i Grzegorz IMicewicz — zo-

stao natychmiast wysanych do klasztorów i zdegra-

dowanych na kocielnych (111, 175). — Za nimi po-

szo nieco póniej jeszcze czterech innych: Piotr Ma-
liszewski. Antoni Witorski, Anloni IIorl)aczewicz. Hi-

pacy Dylewski (111. 176, 179, 181—182 ')•

(III, 179), rzech innycli byo z góry oddanych Siemaszce,

trzech przyjo obrzdek aciski.

') Wedle Pamitnika X. Grzegorza Micewicza str. 35—30,

byo oprócz niego jeszcze siedmiu ksiy z dekanatu brze-
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W dekanacie Jidzkim sam dziekan, Jan Hoiba-

cewicz, poszed na diaka, a jego miejsce zaj »ba-

hoczynnY« Samson Bren; reszt ksiy za nakaza
Siemaszko powoywa po piciu do Zyrowic i pole-

ci Tupalskiemu. eljy wszelkiemi siami usiowa im

napdzi rozumu i pokory (III, 186—200).

Zatrzymalimy si umylnie nieco duej nad t
spraw, bo jedno, e warto byo cbo po nazwisku

tych mczenników za w-iar wspomnie tutaj, gdy si
tyle czasu powica zdrajcy i apostacie: a drugie, e
i kamliwo jego naleao wywieci, a zarazem wy-

jani, jakim sposobem dokonywa tego nieszczsnego

»d2iea,« które nazywa zjednoczeniem. <^ Dopóki nasi

polscy i obcy, ale katoliccy historycy, podawali takie

szczegóy, móg kady Moskal odpowiedzie powtpie-

w-aniem, ale tutaj daje wiadectwo prawdziwe sam
sprawca apostazyi. — Podobny z tem do owego Bi-

leama, co si wybra z przeklinaniem Izraela, a mimo-
w^oU zakoczy daniem wiadectwa prawdzie.

Wobec w^ydzierania wiary byo ju podrzdn
rzecz, e Siemiaszko zaprowadzi w caej eparchii

skiego wezwanycli do podpisania, a mianowicie ksia: Ba-

zyli awrynowicz, paroch zwodzki, który zaraz na

pierwsze wezwanie da swój podpis : Marcin I m s z e n i k,

paroch czeremowski, da podpis w kilka dni po odczytaniu

dekretu, skazujcego opornych w diaki. Ksia: Micha Kul-
czycki, paroch wyniaski, Stefan Sz ogi ni, paroch mie-

liczycki ; Jan Konachowicz, paroch paszucki, zdegra-

dowani na diaków, dali podpisy po kilku tygodniach. Teo-

dor Maliski tua si przez pi lat i zamany ndz,
da podpis. Wijtr)vao iiic tylko dwóch z caego dehanahi

do koca, to jest Mikoaj Wierzbicki, który po krótkim

czasie umar w klasztorze w Bytomiu, gdzie peni musia
usugi paamara i Grzegorz Mice wic z. Na innem miejscu

opowiada o Wierzbickim, e uciek stamtd i umar wkrótce

w domu.
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litewskiej korespondency z klerem w jzyku mo-
skiewskim, zakazawszy uywania jzyka polskiego, e
nawet »f()rmaty< wystawia po morskiewsku, e zamiast

Papiea wsadzi imi cara. i e nawet w ksigach ko-

cielnych zaprowadzi jzyk moskiewski (I, 95). A tak

si tem powodzeniem rozzuchwali, e nawet Unitom

w Królestwie chcia narzuci moskiewskie mszay,

cho tamdold jego wadza nie sigaa. Paszkie-

wicz wstrzyma te zapay, ol.iiecujc, e bdzie mo-
na i w Polsce znie Uni, skoro wyniknie wojna

z Francy.
Piszc t cz pamitników (1861 r.), ubolewa

Siemaszko nad tem, e wówczas nie zabra si na-

tarczywiej do dziea, i e jeszcze w Polsce Unici po-

zostali. Przedewszystkiem strach go przejmowa, eby
Unici w Galicyi wszyscy nie przeszli na aciski

obrzdek (1, 100). — Niestety, yczenia jego speniy

si, bo w siedm lat po jego mierci (1875) znalaz

si inny odstpca, Marceli Popiel, i dokona dziea

zniweczenia Unii, a ci, o których si lka Siemaszko,

eby nie przeszli na obrzdek aciski. Unici galicyj-

scy, sami dostarczyli pomocników do tej niecnej roboty.

Zbliamy si teraz do chwili stanowczej.

Wszystkie nici tajemnej intrygi byy nawizane
doskonale i potrzeba byo tylko energicznego poru-

szenia rki. aby maszyna dziaa zacza. Skoro si
te udao Budowa usun od spraw unickich, a po-

ruczy ich kierunek hr. Protazowowi, móg Siemaszko

myle o rychem dokonaniu » dziea. « — Wiemy, e
niczego bardziej nie pragn, jak usunicia Budowa,
a jednak dopiwszy swego, dodaje obudnie, e mu
byo al z nim si rozstawa, bo by mdry i dobry,
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czowiek, tylko chwiejny i niezdecydowaDy (I. 108).

Zaczyna te z t chwil trzeci cz pamitników
swoich i ohejmnje w niej dzieje lat 1837—1844
(I, str. 107—162. II. 1—246. III, 310—911). Ta cz
jest te niewtpliwie najwaniejsza z caych pami-
tników.

Protazow nie posiada tego »im'iii« co Budow
ale by ywy, energiczny i nie potrzelDa go byo po-

gania. Zrazu nie dowierza Siemaszce, ale wnet sie

dat rozbroi jego otwartoci.

Ze mn. powiada Siemaszko, nikt nie wygra
nigdy, idc o lepsz w chytroci i móg chyba tylko

przegra, jeli mnie chcia podej, a w Petersburgu

ju te o lem wszyscy wiedzieh (I, 108).— Wierzymy
bardzo — ale nie zazdrocimy tej sawy!

Rzeczywicie, czytajc pamitniki, niewiedzie co

podziwia bardziej: chytro przeljieg. czy podo
bezczeln. — Oskara naprzykad Bazylianów troic-

kiego klasztoru w Wilnie o »ze usposobienie « (II,

1— 6. nr. 12), a dodaje, e tego klasztoru potrzebo-

wa dla siebie na mieszkanie. Xa wie, e rzd za-

mierza budowa dom dla schizmatyckiego archireja

w Poocku. wyraa zdziwienie, e nie zabior raczej

na ten cel piknego domu biskupiego, który jest o sze
wiorst od Poocka w piknem pooeniu zbudowany
(II. 10). Przyznaje, e w Poocku i Witebsku jest

duchowiestwo chwiejne, t. j. nie skania si do sclii-

ziny, ale ca win przypisuje wypywom szlaclity i dla-

tego radzi kilku z nich wywie w gb kraju. jMia-

nowicie powinien by wywieziony marszaek guber-

nii mohilewskiej Hoyski. bo to krewny owego
ksidza P a w s k i e g o z Lubieszowa, który w No-
wogródku na czele 60 ksiy wrczy protest prze-

ciwko zaprowadzeniu scliizmatyckici mszaów. Tu-
taj dowiadujemy si od samego Siemaszki (II, 12—14,

(i
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nr. 4), e Pawski zosta za len bunt zdegradowany

na djaka. On nawet plun na msza scliizmatycki

wobec scliizniatyckiego arcybiskupa Gawrya ! — Go-

liski musia niewtpliwie ksidza pobuutowa. wic
naley go wywie, ale przedewszystkiem trzebaby to

zrobi z marszakiem szlaclity polockiej Bielikowi-

czem i sdzi Szadurskim. którycb wpywowi, jirzy-

pisu.je hardy opór ducbowiestwa w powiecie (h'ij-

riesMiu i sicbieskini. Nie zawadzioby te odda
pod dozór jiolicyjny marszaka kowelskiego powiatu.

Janiszewskiego, który si nie tai z duchem papieskim

i polskim, a prawosawnych mie nazywa »scliizma-

tykami«. On to polMnitowa ludno w miasteczku

Ratnie. e ustawione ju »ikonostasy« z cerkwi wy-

rzucia (II, l'i. 111. 91). Z drugiej strony, zwala Sie-

maszko cz winy za o\)óy ducbowiei'istwa na schi-

zmatyckicli dwóch biskup()w, mianowicie Smaragda,

uckiego episkopa, i Gawrya, archiepiskopa mohilew-

skiego. Obaj przeszkadzali ; dzieu « gupim prozeli-

tyzmem swoim, bo nie znali zupenie stosunków miej-

scowych. Dowiadujemy si te, e nowi ci schizma-

tyccy biskupi uwaali si za wygnaców, gdy ich

posano w te strony (II 10).

Wszystko to donosi Siemaszko Protazowi w > kon-

fidencyonalnych <: pismach, które wysya do Peters-

l)urga. wyjechawszy w r. 1837 na objazd eparchii.

iya to ostatnia ju i)odr('t, w której wszystko mu-
siao by przygotowane do stanowczego kroku. Dla-

tego zaoy nawet dzienniczek podr(')y. w kt(')rym

wszystko waniejsze codziennie zapisywa.

Nic ciekawszego nad ten dzienniczek (II. 39— 55,

nr. 7). Ludzie i miejscowoci zmieniaj si I u jak

w kalejdoskopie. Notuj si tu pochway i znacz la-

tahie czarne kreski, klóre nalyclmiiast wyraslaj

w srogie wyroki. INIaa pról)ka tego dzienniczka wy-
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starczy zupenie, aby pozna dziaanie Siemaszlvi

w tym czasie. — Dnia 20 maja przyjeclia do wierz-

boowskiego kasztoru. Wszystko w nieporzdku. Or-

gany jeszcze na cliórze — tylko dudy (mieciy) zd-
yli wyj, a co gorsza, na >'prestole« stoi w. Fran-

ciszek. Przeoony klasztoru przysiga wprawdzie, e
wszystko niel^awem zrobi wedle ukazów: i organy

wyrzuci i w. Franciszka zastpi Wasilim. ale Sie-

maszko woli osadzi w jego miejsce igumena. który

ju si by okaza przychylnym dzieu«. — W dwa
dni by u dziekana siewierskiego powiatu ukasze-
wicza. Dziekan odprawi liturgi poprawnie, zarczy,

e wszyscy ksia tak samo umiej dobrze odpra-

wia, wic dosta \v dzienniczku pochwaln notatk:

»5 nim mona wszystko zdsiaa^'. Natomiast w Ho-
owczycach « (klasyckim dekanacie) zasta wszystko

jeszcze po acinie. Wikary Tomko wid zosta na-

tychmiast wysany na y^czarn robot <- do taduli-

skiego klasztoru. Czarne kreski dostali nadto zaraz

na wstpie : XX. Samowicz, JMaliszewski. Obuch i t. d.,

ale ich wydalenie zostawi sobie do póniejszej pory

(11 40).

Ciekawe sceny zdarzay si te z ludem. W Do-
ocach naprzykad stan (23-go maja) na nocleg.

Tam przybya do niego caa parafia, a w jej imieniu

wytacza jeden z wocian skai'g na to, e im rzd
zabra koció na cerkiew schizmatyck i 400 dusz

gwatem zapisano na schizm, dlatego, e poowa
woci przesza na wasno skarbu. Druga wiksza
cz parafii, t. j. 800 dusz, zostaa przy Unii. ale

bez kocioa. Siemaszko pociesza ich, e cerkwi ode-

bra na powrót nie moe i radzi udawa si do s-
siednich cerkwi unickich, ale przytem objani lud,

e >sJcoro icijznanie maja to samo co schizma-

tyci/«, to powinni sie kocha wzajemnie! — Nie kon-
0*
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kludowa' jednak jeszcze, e do cerkwi schizaiatyckiej

chodzi powinni (II, 41).

atwo zrozumie, e taki oJDJazd, przy kt()rym

kady ksidz nieposuszny traci miejsce i z rodzin

zostawa pozl)awiony codziennego clileba, móg wy-

wrze wpyw niemay i popchn naprzód upragnione

» dzieo ;<. Cay te owoc swych prac i zabiegów czte-

roletnich zestawi w dw(')ch sprawozdaniach, przesa-

nych synodowi rolui 1887 i mówi o nich. e choby
cae jego pamitniki zaginy, toby te dwa doku-

menty dostateczny obraz day jego dziaania (II, 14

—

88, nr. 5 i 6). W sprawozdaniach tych powtarza to,

comy ju poprzednio czytali, ale zestawia wszystko

systematycznie. Cerkwi ustroi w ikonostasy ju ()41

i tylko 15 jeszcze zostao przy dawniejszym ustroju.

Organów wyrzuci 117, ambon 414. Wymienia poje-

dynczo — ile nasprawia przyl^orów kocielnych spro-

wadzonych z Petersuu\ga i przyznaje, e na zaku-

pno sprzedawa monstrancye (II, 16). Ze szkoy
djaków, kt()r w Wilnie zaoy, wyszo przez trzy

lata ló(^ djak(')W, a w miar ich przyl)ywania zapro-

wadzano naijoestwo schizmatyckie. znoszono msze

ciche. ^limo to istniay one jeszcze w 288 cerkwiach,

ale odprawiay sie ze zmianami schizmatyckiemi,

z opuszczaniem imienia Papiea w »ektcniach«. Za-

miast Papiea wymieniano imi cara i synod.

NauJ^a w seminaiTach postpia te o tyle. e
nauczyciele w seminaryum iitewskiem ju nietylko

cliodno rozbierali sporne kwestye, lecz z zapaem
wpajali w modzie wiai sciiizmatyck. Na dow('>d

tego zaczy rozpraw profesora dogmatyki J a Il-

kowskiego (John of DycaJp) o wadzy papieskiej

i pochodzeniu Ducha ., oraz dwa wypracowania kle-

ryków. — » Spytajcie si dzi katolików — powiada

Siemaszko — a oni wam powiedz, e Unici ju dla
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nich straceni, e ju s prawosawni: — spytajcie si
Unitów, a oni oka si gotowi do przyjcia schi-

zmy!; — Na dowód tego doczy imienny wyl;az

114 apostatów. Idórzy si zobowizali na pimie, e
j^rzyjm prawosawie w litewsldej eparcliii. Natomiast

w j^iaoruskiej eparchii ze^ra ich tylko 21. — Na 135

nazwisk widzimy tu tylko 4 czy 5 htewskicli i rus-

kich, reszta same polskie nazwiska (11. 29— 84). Pod-

pisali wszyscy profesorowie seminaryów. wszyscy prze-

oeni zakonów i wszyscy inni ksia, których on ju
liy iijstytuowa., ZelDra za te podpisy w ten sposób,

e zwoa do yro wic dziekanów, kaza im samym
podpisa, a nastpnie ksiy podwadnych do podpisu

nakania. Za to wyrooi 18-tu dziekanom po 50 do

100 rubU gratyfikacyi (I. 110). W biaoruskiej epar-

chii szo to podpisywanie oporem, cho biskup u-
yski wszelkiego doldada starania. Dlatego te tam

zebra tylko 21 podpisów.

Spóbowa te ju w tym roku Siemaszko, czyby

si nie udao zachci duchowiestwa do zapuszcze-

nia brody i noszenia ; rasy«.

Jego sufragan biskup l^rzeski. Antoni Zuliko zro-

bi pierwszy pocztek. Ustroi si w ras. zapuci
brod, najpierw h'ancusk. potem pen, ale pomi-
dzy duchowiestwem wywoao to o]3urzenie. Da wic
pokój temu eksperymentowi, nie nalega na nikogo,

ale citnie widzia, jeli kto brod zapuci, zdajc to

na czas póniejszy.

Waniejsza sprawa ni brody, byy ony ducho-

wnych unickich i djaków. które byy Polki i stano-

wiy niema przeszkod w dokonaniu dziea «. Wy-
da wic zakaz, el^y aden kandydat ducliownego

^tanu nie l)ra acinniczld za on. a z drugiej strony

wyda im pozwolenie na przyjmowanie sowiaskiego
obrzdku. Jako ony djaków okazay si posuszne,
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natomiast -popadie- stawiy niezomny opór. którego

Siemaszko do roku 1862 przeama nie zdoa. Ale

przynajmniej przysze pokolenie chcia odgrodzi od

wpywów katolickich i dlatego wyda zakaz, eby a-
ciscy ksia nie chrzcili dzieci unickich ksiy i e-
by ich nie zapisywali w aciskie ksigi metryczne. —
Rozporzdzenie to wiadczy, e ju wtedy ciiwytali

si Unici tego rodka, aby dzieci ratowa od schi-

zmy. — Nikt si ju te nie móg udzi i kady
wiedzia, na co si zanosi, zwaszcza, gdy jeszcze

w tym roku da Siemaszko pozwolenie popom schi-

zmatyckim na odprawianie naboestwa w kocioach
klasziornych w Kobryniu, l^ruanie i IMoodecznej.

Krok ten on sam nazywa »miaym « (], 110).

Jeden by tylko jeszcze czowiek, na kt()rym

opiera si cay koció unicki na l.itwie i Biaorusi,

na którego ogldao si wierne unickie duchowie-
stwo, ale czowiek ten dogorywa. Hy to SO-lotni sta-

rzec, metropolita lUihak, którego siwy wos zdawa
si by chorgwi bia, przypominajc obowizek
tym. którzy jeszcze duszy swej nie zaprzedali Mo-

skalom.

Na samym pocztku roku 1888 umiera jednake
sdziwy metroi)olita. Theiner opowiada'), e wszel-

kiemi siami stara si Siemaszko przecign go na

scliizm, e mu wyrobi dlatego najwyszy order, e
podsuwa mu myl, aby si poda o godno metro-

polity na cae imperyum. zarczajc za skutek poda-

nia — ale metropolita odpar ])okus z pogard. Opo-

wiada nadto Theiner. e P)udow w nocy gwatem
dotar do oa metropolity i clicia wym('»dz na nim

podpis na scliizm, ale natrali Jia stanowczy opnr.

Poniewa jednak Theiner nkla nie podaje, poniewa

') Theiner 1. c. ed. ISil, str. 393-39.").
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nadto BiLidow byt ju od roku usunity od spraw
unickich i z charakteru swego nie l^y skonny do

takich awanturniczych wypraw nocnych, wic nie

wiemy, czy Aviadomo ta jest autentyczn. Siemaszko
nic o tem nie mówi. ale wyraa oburzenie z po-

v;odu tego. e metropoht pochowano w schizmaty-

ckiej cerkwi sergiewskiej w Petersburgu. »Nie wiem,
kto poda t myl — powiada Siemaszko — cho
pogrzebem zajmowa si uyski. Chciano widocznie

przez to wpyn na umysy, ale o mao co niedo-

kazano czego wrcz przeciwnego. Wszyscy znali nie-

boszczyka jako twardego acin nika. a pogrzebanie

jego w prawosawnej cerkwi rcAYnao si »farsie«

(I. 113). — Nikt si ju teraz nie móg udzi, e
unitów wszystkich chc przerobi na schizmatyków
i std opór duchowiestwa biaoruskiego wzmóg si
raczej, ni osab. ^loe te podziaao skutecznie na
umysy duchowiestwa wraenie, jakie wywara mier
apostaty biskupa Józefa arskiego, u którego na
stole znaleziono pismo owiadczajce, e si wypiera

wszelkiej wspólnoci i odpowiedzialnoci za to, co do-

td poczyniono w kociele unickim.

Zostao wic teraz tylko trzech dziaaczy: Sie-
maszko. Zubko i uyski. — Dugie ycie da
im Pan Bóg wszystkim trzem, aby mogli dokona
dziea, utwierdzi je i umocni — powiada Siema-

szko — ale co po yciu takiem dugiem, skoro wy-
rzuty sumienia i zgryzoty wewntrzne byy im ju
tu na ziemi przedsmakiem sdu Boego!? Posypay
si na nich chresty i gratyfikacye hojne, a sam Sie-

maszko zosta mianowany prezesem kolegium unic-

kiego i dosta order w. Wodzimierza II klasy (II.

70—75).
Trzeba byo okaza si godnym tylu ask i wzgl-

dów i tego te pragn szczerze, ale dzieo < napo-
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tykao ua przeszkody wioksze. ni to l)yl zapowie-

dzia rzdowi. aciskie duchowiestwo dodawao otu-

cliy unickim ksiom i std opór ich. mianowicie

w biaoruskiej eparchii stawa si coraz silniejszy,

tak. e naleao wtpi o dalszem powodzeniu

y chiefa «. Zali ^ie Siemaszko mianowicie na admini-

stratora wileTiskiej dyecezyi. X. I\Ii k uckiego. kióry

rozesa okólnik zawiadamiajcy duchowiestwo, e
cho zakazano Unitom przyjmowa aciski obrzdek,

to jednak wolno go przyjmowa prawosawnym. Std
nawet ksia uniccy chwytali si lego wybiegu i przyj-

mowali ]3ozornie prawosawie, aby przej potem na

aciski obrzdek. Tak zrobi jeden z ksiy, bdcy
nawet pod ledztwem konsystorskiem. ale Siemaszko

wnet pooy koniec tej »farsie«. Daleko skuteczniej

zapewne ])odziaa ukaz, wydany w listopadzie (1888),

nakazujcy upornvch ksiy wywozi w cab Rosyi

(I. 110).^

Nikby si nie domyli, ile w tym lakonicznym

zwrocie mieci si strasznej gi-ozy. ilu ksiy w cigu
lego roku wypdzono z parafii, zdegradowano na dja-

kó\y, kocielnych, posugaczy prostych i wysano doschi-

zmatyckich klaszlonjw. gdyby nam tego nie zdradzi

sam Siemaszko w trzecim tomie swoich pamitników.

Dzie za dniem przysya Tupalski i-efei-aty o poje-

dynczych ksiach. kt(')rych osolino stara si pozy-

ska na schizm, a na jego pi'zedstawienie j-jrzesyla

mu Siemaszko przepis, dokacl ich wysya. .Jeli za
cay dekanat sta twardo, wtedy postara si zwykle

o to. eby najpierw dzit^kan zosta wywieziony w gb
Uosyi. Taki los si)()lka np. dziekana Sosnowskiego
i X. Pai'i ko wsk iego z dekanatu biaostockiego,

kt)rzy na przedstawienie Siemaszki zostali wysani
do kostromskiej gul^einii (III, H9S— 400). Ale ksia
dekanatu tego wysali bezporednio do cara prob,
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eby ich zwolniono od podpisów, jakich si konsy-

storz od nich domaga. Car odesa prob do zaa-
twienia Siemaszce. a jaka bya odpowied — atwo si
domyli. Piciu ulko si i dao podpis, szeciu stra-

cio probostwo, siedmiu wywieziono do kostromskiej

guberjiii (Itl. 402—403)'). Ukaz ów fatalny, o któ-

rym Siemaszko wspomnia mimochodem, jakby o ja

kiem obojtnem rozporzdzeniu (I, 115). pozwala na

wywoenie ksiy w gb Rosyi, ale przecie hr. Pro-

tazow zawarowa sobie decyzy w kadym pojedyn-

czym przypadku, bo widocznie lka si zostawi zu-

penej wadzy Siemaszce. Ju to samo byo nie na

rk gorco kpanemu, ale wicej jeszcze gniewao
go to. e Protazow przyjmowa bezporednio zano-

szone skargi i zaalenia duchowiestwa, e nawet
» dwóch prostych hardych mnichów « omielio si zro-

bi podanie wprost do cara ! A nu si rozzuchwal

') Kasiuiska ksiy unickich, wywiezionych do kostromskiej

gubernii, skutkiem wniosku uczynionego przez Siemaszk
do wojennego gubernatora wileskiego, kniazia Dogorukiego

(d. 15 listopada r. 1838), s nastpujce: 1) Antoni So-
snowski, proboszcz kleszczelewski : 2 ) Antoni Fanko w-
ski, prób. brzezowski; 3) Bazyli Biesiekierski, prób:

boczkowski : 4) Faustyn H o w o r s k i, prób. czyewski

.

5) i 6) Leon i Symeon Komiscy zKorniska: 7) Jan

Imszenik, prób. hryniewiecki. — Drugi i trzeci, t. j. Pan-
kowski i Biesiekierski, stali si nastpnie apostatami,

dali podpis i odbywszy przy katedrze yrowickiej dwuty-

godniow ^epifijmke^ otrzymali inne probostwa (III, 406

—

409). Tosamo zrobili nieco póniej Leon Komiski,
wikaryusz korniski i Jan Imszenik, którzy take od-

prawili piciotygodnow ^epifymki'^ (III, 410). Tak samo
czytamy póniej nieco (III, 424, r. 1839), e Antoni S o-

snowski i Symeon Komiski dali podpis dany.
Wijfnra wiec fijJko jeden: Faustyn Howorski, ale zo-

baczymy, e i ten nastpnie uleg przeladowaniu i sta si
odstpc {\U, 698).
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tak. e kady bt^nlzie clicia »})iac]ui([c ogonem swego
upora! << (»pocliwaslat swoim oporslwom-). W do-

miar zego wysany zosta na Biaoru szambelan
Skry pi cyn. kl(')ry mia dopilnowa tego, eby pra-

wosawni biskupi nie przeszkadzali > dziea « niepo-

trzebnem wtrcaniem si, niezrczn swoj propa-

gand; ale Skrypicyn by do takiej misyi zbyt pro-

stoduszny i w^yl^aja (»wybota<) mnóstwo niepotrze-

bnych rzeczy nawet polskiej szlachcie, zaczein opór

duchowiestwa jeszcze si zwikszy.
Niedziw, e to wszystko gniewao Siemaszk,

który pragn jak najprdzej dobi do celu, a widzia,

e Moskale sami go powstrzymuj. Uoy tedy pro-

jekt, jakimby sposobem naleao ca apostazy prze-

prowadzi i zarazem uoy tórmularz projjy. kt(jr<i

kler unicki mia wrczy carowi, aby wszystkich ra-

czy przyj na prawosawie (IT, 78— 87. nr. 28, 24-).

Olm te pi'ojekty zostay przyjte przez synod i teraz

dopiero Siemaszko tryumfowa.
W ten sposób wszystko byo ju gotowe i po-

cztek roku 1889 mia by wiadkiem opakanego
apostolstwa.

O Litw by spokojniejszy, bo tam ju sam
wszystko przygotowa. Wysa wic, przepisany na

czysto, akt apostazyi i przesa go Antoniemu Zubko
z sekretnem poleceniem (II. 87, nr. 25), w którem

wyszczegóhii lycli ksiy, kt(')rych mia wezwa' do

putli)isu pojcihjczo i iv fajenntiru <. Kady mia
wpierw na prób zrobi podpis na karteczce, eby
adnie si podpisa i nie zaljra zbyt wiele miejsca

na arkuszu. Ula, e nikt nie zawiedzie jego zaufania

z pomidzy tych. których ju mia upatrzonych. Te
podpisy mia przywie Zubko do Poocka na dzici'!

12 lutego, bo na ten dziefi przypadaa » niedziela

prawosawia < (t. j. pierwsza postu). Nie bez celu wic
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upatrzy sobie wanie ten dzie na akt apostazyi

uroczystej (I, 117).

Zubko sprawi si dobrze i stawi si na dzie
oznaczony, bo w Zyrowicach poszo wszystko gadko.

Natomiast na Biaorusi staa sprawa inaczej i dla-

tego Siemaszko sam osobicie uda si do Poocka.

Trzeba mu byo »rozrywa szajki«, które si byy
potworzyy, wygania z miasta buntowników i wbi
w gow Unitom t prawd oczywist, e wszelki

opór przeciw- woli cara jest daremny (II, 28, nr. 26).

]Moc takiego apostolstwa zdoby te wreszcie podpisy

i ju dnia 26 lutego wrczy cay akt apostazyi sy-

nodowi petersburskiemu, z prob o przyjcie podpi-

sanych na ono prawosawnej cerkwi. Podpisów ze-

brano w litewskiej eparchii 938, t. j. wieckich ksiy
834, zakonnych 62. urzdników konsystorskich i pro-

fesorów seminaryjskich 7, seminarzystów koczcych
kurs 35. — W biaoruskiej eparchii zebrano podpi-

sów 367, t. j. wieckich ksiy 330. zakonnych 17,

urzdników i profesorów 20. Ogólna liczba apostatów^

wynosia wic 1.305. Nie podpisao jeszcze w litew-

skiej eparchii wieckich ksi6;y 116 i 95 zakonników;

na Biaorusi nie podpisao 305 ksiy i 77 zakonni-

ków, razem 593. -- Liczba to dosy pokana i dla-

tego Siemaszko stara si osabi ze wraenie, tóma-

czc tem, e na Litwae byo 59 ksiy starych i po-

zbawionych miejsc, którycti ju nie mona byo »tr)VO-

y« daniem podpisu (I, 119) reszta za 20 ksiy,
musi by albo wygnana, ale zmuszona do podpisu.

(Naliczy tu tylko 79 upartych — podczas gdy we-

dle jego wasnej rachuby nie podpisao 211). Nadto

tómaczy. e na Biaorusi jest 136 ksiy bez miejsc

(t. j. pozbawionych ju probostw) i od tych podpisu

nie dano; okoo pótorasta nie chciao da podpisu.
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ale w teia jesi wina intry.ui i l)iiiilo\vania«. kirtreniii

nie byl'0 jeszcze mona iJoloy koiica.

Przypuciwszy, e obrachunek Siemaszki jest zgo-

dny z prawd, to i tak ])lizko 600 ksiy oparo si
apostazyi. cho nie aowano rodk(')W wszelkicli. kl()-

rych tylko mimochodem przytoczylimy i)ról)k. Tom
trzeci pamitników zawiera setki dowodów na to. jak

niezmordowany by ten nieszczsny czowiek, jak
rozwija przy tej sprawie, szatask i)rawdziwie ener-

gi. Niemasz prawie dnia. w którymby nie przesa
konsystorzowi albo doniesienia, e kto da podpis,

albo e go liardo odmawia, i e go wygna t:zeba

z probostwa, lub wywie w gb Rosyi. A gdv mimo
to wszystko do si(')p cara nie zdoa i^rzywie wszy-

stkich — jak oliiecywa. stara si zamydli' oczy czy-

telnikowi faszywym rachunkiem.

Sam bowiem naliczy poprzednio (1, 78) w litew-

skiej eparchii 1.200 ksiy wieckich i HOO zakonni

-

k('»w — razem l.oOO. Jeli za zebra tylko t)HS pod-

])isów. to w takim razie oparo si 562 ksiy, a nie

211. jak on wyliczy. — He liyo ducliowieiislwa

w biaoruskiej eparchii. tego nigdzie nie wsi)omnia:

ale dodawszy tych 8<S2 opornycli. których sam nali-

czy, bdziemy mieli liczb Di-i. a nie 593 — jak

7. jego obliczenia wypado. G<lzie si wic podziao

8Ó1 ksiy i zakonników ? Taka bowiem r()nica wy-

])ada. cho nie podaje liczby dokadnej (Uichowieii-

stwa biaoruskiego. — hiaczej wylómaczy scbie tego

nie mona, tylko tem, e Siemaszko cz przemil-

cza umylnie, cz bya wygnana, a znaczna cz
przyja aciski obrzdek, co mianowicie czynili Ha-

zylianie.

()l)ie i)roby. t. j. I;iskup('»w i duchowieilstwa.

o przyjcie na schizm, oraz akt apostazyi. opatrzony

j)odj)isami. wrczy svnod carowi, wraz z przedsla-
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wleniem, el^y raczy' Unitów » powracajcych < przy-

j askawie i zostawi istniejc dotychczas organi-

zacy hierarchiczn. C.ar podpisa 25 marca 1839 r.

wasnorcznie na tern przedstawieniu : »Mahoda)io
BoJta I prinlniajo — dzils:uj Bogu i przyjmuje

(T. 125), Siemaszko zosta przyjty na czonka sy-

nodu, gdzie otrzyma »l3ratni pocaunek?, a nast-

pnie wszyscy czonkoAvie tego przezacnego zgroma-

dzenia odprawili z nim wspóln liturgi w synodal-

nej cerkwi i odebrali ode przysig na archireja.

przyczem otrzyma tytu arcybiskupa (26, 8. 1838) ').

Warto tu wspomnie mimochodem, e ówczesny me-
tropolita moskiewski nie musia by bardzo pimien-
ny czowiek, skoro przedstawienie do cara o przyj-

cie apostatóW' »nabazgra tak licho, e Protazow po-

leci napisa inne Siemaszce« (I, 126).

Mimo apostazyi i przysigi na archireja, nosi

jeszcze dotd Siemaszko suknie aciskiego biskupa

i w tym stroju byw^a w^ wita u dworu, jeszcze za

ycia metropolity Buliaka. Teraz zdawao mu si to

niestosownem i zwierzy si z tern Protazowowi. Sku-

tek by ten, e w wielk sobot (1839) otrzyma
w prezencie od cara »ras« i »kobuk « schizmaty-

ckiego arcliireja z poleceniem, aby nazajutrz w tym
stroju si zaprezentowa u dworu. Tak by jednake

Wedle opowiadania wspóczesnycli dano na cze Siema-

szki galow uczt, na któr otrzyma take zaproszenie

Puszkin. Car zada od poety przy stole, aby powiedzia

wiersz na cze Siemaszki. J^uszkin posucha natychmiast.

Powstawszy, zwróci si twarz do Siemaszki, przeegna
si trzy razy i patrzc na jego zoty krzy biskupi, zade-

klamowa: 'Hospodi, lisusie Chrystie, Ty spasi wora na

krestie: No tiepier drugoje gorie, spasi krest Twój na wp-
rie ! « (Panie Jezu Chryste, Ty zbawi otra na krzyu,
lecz teraz inna bieda, zbaw krzy Twój na otrze).
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iruiio jeszcze oswojony z iiowyui lyin slrojein. e na-

zajutrz, caujce cara w rrk. zapomnia zdj z gowy
lvl(tl»nk i uderzy nim cara w czoo. Na szczcie.

.Mikoaj l.)vl w dobrym humorze i umieclma si a-
skawie (1. 126).

Jedna jeszcze trapia Siemaszk obawa. t. j. el)y

leraz jego miejsca biskupiego nie zaj jaki Moskal

i el)y go nie posano »w senatory«, cho o tem nikt

nie myla. Wystosowa tedy prob do cara, eby go

nie posya w gb Rosyi. bo nie umie po moskiew-

r<ku. i el)y go raczy pozostawi w miejscu a nie

osadza w klasztorze. Car nie domyli si wcale, o co

chodzi, i dlatego przez Protazowa kaza si zapylai'.

czego mu jeszcze potrzeba? Siemaszko nie pragn
niczego po 12 latach mozoów, które go na duchu

zamay, jak tylko domku z ogródkiem i ciszy z ksi-

kami: dlatego prosi o doywotnia^ pensy w wyso-

koci () tysicy rubli. i)o tyle Katarzyna wyzna-

czya Iiskupom unickim, których pozbawia sto-

lic'). danie liyo tak skromne, e Prolazow a si
zdziwi.

Nikt jednak nie myla o usuwaniu Siemaszki

od urzdu i godnoci, bo w Petersburgu wiedziano

dobrze, jak wiele jeszcze pozostawao na llialorusi

»elemcnt(')}v ine])i':^ijj((^in/c] zjechwczeniu i wie-

dziano te. e tak doskonaego narzdzia nikt inny

') R. 1795 zniosa Katarzyna 11 \v.szy.stkii' unickie biskup-

.slwa, które po trzecim rozbiorze pod jej bero si dostay.

.Metropolita R o s t o c k i otrzyma ó.OOO rubli, a reszta bi-

skup('i\v: Mocki (b. wodzimir.^ki-brzcski), Lewiski
(ucki) H o r b a c k i i|)iskii i But r y n o w i c z (sufrafian

kijowski), otrzymali po 3.000 rubli. (Cfr. Likowski:
Dzieje str. 217). Siemaszko zada wic o 1000 rubli wi-
cej, ni Katarzyna inolropolicio naznaczya.
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nie zdoaby zastpi. Sam Siemaszko przyznaje, e
ten rok 1839 by najkopotliwszy w calem jego y-
ciu, bo najpierw trzeba byo zama opozycye du-

chowiestwa, które mianowicie na Biaorusi bardzo

nielicznie do apostazyi si skonio, a co najwaniej-

sza, trzeba byo dopiero potem >nawraca « lud, który

o zdradzie nic jeszcze nie wiedzia.



III.

A ki apostazyi (r. .1839), Avywoany przez Sie-

maszk, jest wyjtkowem zdarzeniem w dziejach, bo

nietylko liczba apostatów jest niebywa, ale nadto

cae to odstpstwo odbyo si w ukryciu i potaje-

mnie. Ale te ani car, który »dzikowa Bogu«, przyj-

mujc podpisy apostatów, ani synod petersburski nie

móg ].)y do tego stopnia naiwny, eby te podpisy

uwaa ju za » nawrócenie* Unitów na Biaorusi

i litwie. Nikt te nie myla o dawaniu dymisyi Sie-

maszce. bo wiedziano, e dopiero dokona » dziea <

poowy i to mniejszej, a atwiejszej ; e pozostawao

kilkuset zakonników i ksiy wieckich, a nadewszy-

stko. e pozostawa przy Unii lud, który nic jeszcze

o tem nie wiedzia, e jego wiar sprzedano, i e go

wani pasterze zdradzili.

Aby opowiedzie dalszy cig lej niecnej roboty,

na lo Irzelja przcdcwszyslkiem nakaza sercu milcze-

nie i powiedzie sobie, e prawda niech boli jak chce,

zawsze poyteczniejsza, ni zudzenie. W tym wzgl-

dzie przynosz pamitniki Siemaszki wiele gorzkiej

prawdy. Pokazuje si w nich jasno jak na doni, e
on »zna swoich ludzi«, e wiedzia z kim sprawa.

Przewidzia niestety, e wieckie duchowiestwo sawi
zrazu opór, ale e w obronie wiary nie wytrwa. Tak

si le stao.
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Zrazu gromadnie wrczaj mu protesty przeciw

mszaom schizmatyckim, ale ju za pierwsz grob
cofaj podpisy, jak si to zdarzyo w Nowogródku
r. 1884. KillvU szlachetniejszych nie dao si wpra-

wdzie ustraszy i wymienilimy nazwiska trzech au-

torów owego protestu, za który kaza ich Siemaszko

wywie do klasztoru wolniaiiskiego (III, 87), ale je-

den tylko z nich: Hi pacy Dylewski wytrwa i w^ roku

1838 czytamy, e zosta przeniesiony jako djak do

zelwaskiej cerkwi (III, 4^09). Dwaj drudzy dali si
zama przeladowaniu. Antoni Horbaszewicz ju
w dwa lata potem podpisa si na prawosawie (III,

259), a w sze lat potem (r. 1843) ju by tak gor-

liwy, e doprasza si o pozwolenie noszenia »rasy«

schizmatyckich popów, co wówczas uchodzio za pe-

wien rodzaj odznaczenia i wyrónienia (III, 729).

Duej nieco wytrwa Adam Pawski. By to jeden

z najwyksztaceszych ksiy unickich, bo skoczy
w Wilnie studya teologiczne ze stopniem magistra,

a tak by gorliwy, e plun na msza moskiewski

wobec schizmatyckiego arcybiskupa Gawrya (II nr. 4,

str. 12— 14). O niego te widocznie bardzo chodzio

Siemaszce i wspominalimy ju, e go zdegradowa
na djaka, przerzuca z jednej gubernii do drugiej.

ona i omioro dzieci dzielio ndz ojca i dlatego

w cztery lata potem (1838) da podpis formalny na

prawosawie i otrzyma mae probostewko w mohi-

lewskiej gubernii, skd wreszcie na prob swoj zo-

sta przeniesiony na probostwo ostryskie. W r. 1841

umara mu ona, zostawiajc omioro drobnych dzieci.

Wtedy sam Siemaszko wniós do synodu prob, aby

Pawskiemu dano 200 rubli gratyfikacyi (III, 586).

Wspomnielimy ju take poprzednio, e oprócz

powyszych trzech ksiy nowogrodzkiego dekanatu,

kaza Siemaszko wywie jeszcze w nastpnym roku

7
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(1880) szeciu innych. Ich nuzwisku wyiaienili:^my

take, ale z nich tylko dwaj. 1. j. Gedeon Sawicz
i Ignacy INIarcinowski wytrwah do koca. Z licznej

rodziny Horha?zewicz('>w jeden tylko dotrzyma wiary

:

Teodor H o r b a c e w i c z. proboszcz snowski
'
).

Jednake z trzynastu ksiy dekanatu nowo-
srrodzkiego. wymienionych take poprzednio, którzy

tego roku (81 lipca) posani zostali do klasztoru

w Zyrowicach na t. zw. >epitymi«, da tylko Józef

Horbacewicz podpis na to. e przyjmie msza mo-
skiewski. Reszta wytrwaa do koca i i)omaili w kla-

sztorach. Jednego z nich, Piotra Howorskiego. nazywa
Siemaszko -buntownikiem parafii «, a wspomina go

w r. 18HH jako przebywajcego w torokailskim kla-

sztorze (IIK 889).

Z dekanatu kamioiiecTtief/o kaza Siemaszko

tego roku (1885) wywie siedmiu ksiy (lii. 14ó.

175). take ju przez nas wymienionych. Z tych wy-

trwao tylko dwóch. t. j. Wierzbicki, Micewicz,
inni natomiast dali podpisy po 4 i ó latach wygna-

nia (111, 1-28, 082). Z czterech innych, którzy za po-

przednimi poszli na wygnanie z tego dekanatu, dao
j)odpisy trzech, po roku i trzech latach (111. 258. 2ó9.

891), a wytrwa tylko jeden i to wymieniony ju po-

przednio Hipacy Dylewski, ale i ten w koiicu

odpad.

*) Horbacewczów byo czterecii z góry posu.sznyeli Siema-

szeze: Teodor, asesor Iconsystorski, Adam, Andrzej i Micha,

którzy byli proboszczami. Tomasz, proboszcz grodzki, przy-

j obrzdek aciski, a dwaj synowie jego, liUdwik i Ka-

rol, którzy si ksztacili take na ksiy, wystpili ze se-

minaryum (III, 486). Omiu byo wywiezionych, z tych:

Antoni, Tomasz (prób. ukski), Julian, Wiktor,
Jan, J ó z e f (prob. rajecki) i Józef (wikary eremicki),

dali podpis dany r. 1836 i 1838 (III. 259, 389).
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Mia wic dekanat kamieniecki na jedenastu wy-

wiezionych, tylko dwóch ksiy mczenników.
Ilu byo mczenników w dekanacie Jidzlim. po-

wiedzie nie umiemy, bo Siemaszko ich nie wymie-

nia po nazwisku; ale sam dziekan, zdegradowany na

djaka. Jan Horbacewicz. proboszcz modczacki. uleg

i da podpis po roku (1836. III. 259).

Zaprowadzenie mszaów schizmatyckich wywo-
ao wic z razu ruchliw opozycy, ale opór trwa
niedugo i tylko 20 ksiy zdobyo sobie przy tem

palm mczesk. Kiedy za w cztery lata potem

(1888) zacz Siemaszko zbiera podpisy wtedy nad

podziw wielu znalazo si chtnych, skoro 1305 od razu

zdradzio wiar i podpisao nieszczsny akt apostazyi.

Byway zdarzenia w dziejach kocielnych, e
cae prowincye przystaway do bdów heretyckich;

w czasie reformacyi klasztory staway pustkami: ale

odstpstwo dokonywao si gono, odbywao si ja-

wnie i otwarcie w imi przekona' chocia bdnych,
a to przecie dowodzi jakiej odwagi cywilnej. Tutaj

pokryjomu odbya si zdrada, jakby si wiata dzien-

nego lkali ci. którzy nie mieli odwagi odmówi podpisu.

Prawda, e nie wszyscy: prawda, e zostao

wielu wiernych, ale zobaczmy, jakie byo ich mstwo
i wytrwao.

Juemy wspomnieli, e gdy zaczto w r. 1838

zbiera podpisy, stan dekanat biaostocki twardo

przy swoim dziekanie X. Sosnowskmi, i e siedmiu

ksiy wywieziono do kostromskiej gubernii: có po-

lem, kiedy i dziekan i wszyscy z nim razem zdra-

dzili spraw, a tak samo uczyni, chocia ostatni,

X. Faustyn H o w o r s k i, proboszcz czyewski ').

') Obaj wic bracia Howorscy, Faustyn i Piotr, stali si od-

stpcami (III, 389, 698).

7*
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Duchowiestwo biaoruskiej epaicliii wysiao pro-

test do PetersJjurga przeciw wyrnuszaniu podi)is()w

na apostazy. Protest ten podpisao 111 ksiy. Sie-

maszko wyznaje bez zachynicia, e z liuntowni-

kami tyini uskronini si krótko: kilku wysa w 'Awh

Rosyi. 20 przeniós do litewskiej eparchii. a reszt

uspokoi na miejscu. Tak samo postpowa z innymi

ksimi, którzy si na protecie do cara nie pod})i-

sali, ale te odmawiali podpisu na apostazy. Z tej

kategoryi stawiajcych opór bierny, wysa 15 w gb
Rosyi, a dla reszty urzdzi wizienie w klasztorze

w Kursku — i tam tak skieczuie dziaano na
umysy, tak »Pan Bóg bogosawi dzieu< (1, 129),

e jeszcze w tyme fatalnym roku (1839) wydusi
i wymusi z duchownycli 100 podpisóic.

Protest, o którym wyej mowa, uoyli ksia
Jan Ihnatowicz i Adam Tomkowid. Siemaszko uda
si osobicie do Potocka, aby zbada spraw na miej-

scu, a referat, jaki przesa hr. Protazowi (II, 94—98),

jest niezmiernie ciekawy. Gówn win przypisuje na-

turalnie polsko-katolickiemu stronnictwu, ale samo
znaczenie protestu stara si osabi przez to, e au-

torstwo protestu przypisuje niewielu intrygantom, któ-

rych zaleca wygna w gb Rosyi. o reszcie ducho-

wnych mówi, e nawet nie rozumieli celu protestu,

e nie wiedzieli na co si podpisuj, a ulegli grobom
i przymusowi: niektórych podpisy uwaa za slaszo-

wane, bo nie mogli si sami podpisa, gdy albo od

staroci ju s niewidomi, albo lucale pisa nie

umiej. Dlatego rozporzdzi wygnanie l)unlownik('»w:

22 przeniós jako djaków i kocielnych do litewskiej

eparchii, 8 pomieci w trzech oddalonych klaszto-

rach, a ()8 podpisao akt apostazyi. kt()ry im biao-

ruski konsystorz przedoy, wzywajc ich, nie razem,

lecz tylko po dwóch lub po trzech naraz (U, 9()).
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o jedno tylko si lka. t. j. o to. eby lud nie sta-

wi oporu duchownym, których posya na miejsca

wygnanych proboszczów, ale mia nadziej, e jene-

ra-gubernatorowie dadz sobie z ludem rad. zwa-
szcza, jeli przestrzeg szlacht polsk, e kady dzie-

dzic bdzie odpowiedzialny za upór poddanych. Wszy-
stko pójdzie dobrze — powiada wreszcie (II, 97) —
byle tylko jeszcze teraz synod nie ogasza urzdo-
wnie aktu » zjednoczenia «. póki si wszystkich ksiy
nie zowi i w prawosawiu nie utwierdzi.

Sowa, godne apostoa schizmy. — tem przy-

krzejsze, e sam na czele protestu podpisany. Jan

Thnatowicz, proboszcz hoowczycki, czonek konsysto-

rza i dziekan gradwoliski. ju po roku podpisa akt

apostazyi (IIT. 509); w lady jego poszo jeszcze te-

gosamego roku (1839) dwunastu ksiy, wygnanych
lub skazanych na posugaczy kocielnych. — Z po-

midzy wszystkich skazaców, których nazwiska s
wymienione przy tej okazyi, naUczylismy tylko sie-

dmiu ksiy, którzy do koca ycia odstpstwem si
nie sbabili, t. j. Adam Tomkowid, Jan Toczy-
cki. Piotr awecki, Daw idowic z, Floryan Man-
cewicz, Jan Lock i, Grzegorz Goliniec').

Siemaszce chodzio widocznie o to, eby w Pe-

tersburgu przedstawi cae swe » dzieo zjednoczenia

«

jako dobrowolne, zatai wszelki przymus, podstp

') Wygnani przy tej sposobnoci w gb Rossyi XX. Zacha-

ryasz iMarlvO\vski. Pius PrzybyMo, Piotr Makowiecki. Jan

Lapp, dali dane podpisy jeszcze w r. 1839 (III, 431.

493). — Zdegradowani na posugaczy kocielnych i prze-

niesieni na Litw XX. Teodozy Pachynkiewicz, Bazyli

Hrycki, Ignacy Hrveki, Grzegorz Stratanowicz, dali podpisy

take w 1839 r. (III, 416, 419, 452). Tomasz Czabanow-
ski. Grzegorz Eliaszewicz, Micha ocki, wytrwali tylko rok

(III, 531, 497). Antoni Dowgiao wytrwa dwa lata. ale

w r. 1841 i on da podpis (III, 605).
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i gwat, przez khny w rzeczywistoci si dokonywao.
Dlatego kietly w lipcu (1839) zada od niego sy-

nod szczegóowego raportu, ilu jeszcze ksiy w li-

tewskiej eparchii nie przystpio do » zjednoczenia <.

wtedy zrobi wykaz opornych ksiy we wszyslkicli

27 dekanatacli (11, I-i— 13(5) i naliczy wieckich
162 a zakonnych 108. — Te liczl)y nie s wpra-

wdzie wielkie, ale mimo to zauway trzeba, e
w marcu tegosamego roku (1839) naliczy tylko 116

ksiy wieckich a 95 zakonnych, nie podpisanych

na akcie apostazyi (1, 119). — Jakime tedy sposo-

bem liczba upornych wzrosa, gdy tylu ju tymcza-

sem »poustrania« i do podpisu zmusi? — Czu to

widocznie sam i dlatego stara si osabi ze wrae-
nie tego obliczenia w ten spos()l), e dzieli upar-

tych « ksiy na trzy kategorye: na chwiejnych, w-
tpliwych i > wrogo usposobionych . Tych ostatnich

naliczy tylko trzynastu.

Obliczenie jest niedokadne, a podzia zupenie

dowolny. Sam Ijowiem przyznaje, e w poudniowych
czciach jego litewskiej eparchii, kt(')re dopiero wieo
zostay od biaoruskiej odczone i oddane pod jego

zarzd, t. j. w guberniach kijowskiej, podolskiej i wo-

yi'iskiej. by wpyw jego tak dalece saby, e tam
prawie nic o apostazyi nie wiedziano (I, 131). Na
innem miejscu przyznaje, e w samym owruckim po-

wiecie byo 40 cerkwi. kl()re wcale jeszcze nowych
zmian nie przyjy, tak. e we wszystkich tych I rzch
guberniach zdoa (r. 1839) zaledwie 9 ksiy »ba-
honadieiujch naliczy (111, 133). — Nieslety, liczba

tych i zaufanych << rosa l)ardzo szybko, tak, e od

lipca tego roku zdoa pozyska podpisy: w guber-

nii woyskiej 28, w kijowskiej 33, a podolskiej 19

ksiy (111, i28). Zostao jeszcze upartych 78 ducho-

wnych (II, 136, nr. 48). Byli to ksia niemajcy swo-
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jej parafii, t. zw. >bezmie6tni<. do którycli nie móg'
zastosowa wypróbowanego apostolstwa. Wywozi ich

w gb Rosyi lub do klasztorów nie byo mona, bo
szlachta polska bronia ich, jako swych kapelanów;

przytem byli to ludzie ju po wikszej czci pochy-

leni wiekiem. By to zabytek licznego niegdy uni-

ckiego duchowiestwa, które dochodzio siedmiuset

i miao parafie unickie w poudniowych guberniach

(II, 133, nr. 46).— wietne to, doprawdy, wiadectwo
które Siemaszko wystawia rozkwitowi Unii na Wo-
yniu, Podolu i Ukrainie, ptjki mrony powiew schi-

zmy go nie zniweczy!
Nic boleniejszego nad te dzieje powolnej apo-

stazyi duchowiestwa, jaka si teraz dokonuje za wy-

trwaem a nieubaganem usiowaniem Siemaszki.

Dzieje to dotd zupenie nieznane i dopiero pami-
tniki jego odsaniaj nam t smutn kart historyi

Kocioa unickiego. Zdaje ci si, jakby sysza wbi-

janie gwodzi w wielk trumn, do której zamknito
yw jeszcze — Uni. Prawie syszysz, jak zaciera

w tryumfie rce arcymistrz odstpstwa, gdy dzie za

dniem donosi konsystorzowi swojemu i synodowi, e
ten lub ów z ksiy rozmyli si wreszcie, da pod-

pis i e go naley wzi na kilkotygodniow >epi-

tymi« do Zyrowic, a po takiej pokucie posa na

probostwo lub wikaryat. który mu z góry przeznacza.

Przez dwa miesice marzec i kwiecie (r. 1839j

zebra 12 podpisów (III. 4^23, 431). przez maj przy-

byo 8 (III, 441), w czerwcu podpisao 12 ksiy
(III, 4ó0), w lipcu zgosio si odstpców a 35 (III,

480, 483), wreszcie w grudniu znalaz si jeszcze je-

den (III. 485). Razem byo tego 71.

W padzierniku tego roku (1839) donioso mu
2() dziekanów litewskiej eparchii. e we wszystkich

cerkwiach ich dekanatów wymieniaj ju ksia pod-
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czas liturgii synod zamiast l^apiea. e oi)uszczaj

»i Syna«; w styczniu nastpnego roku (1840) donio-

sa reszta dziekanów (5). e w icli dekanatach (wi-

tebskim, owruckim, machnowieckim. radomylskim
i skwirskim) taksamo ju wszdzie cechy Unii za-

tarte (IIT. 1-98) W dwa miesice potem (28 marca
181-0) zgosio si na sciiizm HI ksiy, którzy do-

td podpisu odmawiali (lii. n09); w lipcu dao pod-

pis 9 ksiy litewskiej eparchii. którzy dotd liyli

zamknici w lubarskim klasztorze. Przekona ich

o piawdziwoci wiary moskiewskiej czynownik. wy-
sany przez jenera-gubei'natora Hibikowa (lii. 581).

Siemaszko napisa te dzikczynny list ilo Hibikowa

i prosi, aby tego samego mposto'a« posa te do
innycli wiziefi klasztornych, mianowicie do Iryhni'-

skiego. aby i tam nawraca upartych, mianowicie ba-

zylianów. kt()rych z nazwiska wymienia (11. 082).

Gdyby tego sam Siemaszko nie pisa. in(')gby kio

my.le. e arliijeiny. A jedn'ak zobaczymy, e tene
czynownik. nazwiskiem JMelnikow. tak si wprawi
w > apostolstwo*, e nastpnie cae ])araiie nawraca
i ze sowietnika postpi (r. 1848) za protekcy Sie-

maszki na wicegubernaora kowieskiego (III. 71-7).

Odstpstwo dokonywao si wic szyl)kt^ i gro-

niadiiie. ale bywao, e Siemaszko nawet podpisem
na i)rawoslawie i)i'zebaga(^ si nie da. Tak np. X. I\Io-

dest jMakiewicz i)y wysany z rozkazu jenera-gu-

bernatora Bibikowa w orowsk guberni, ale da
l)odpis. wic dano mu probostwo moskowskie w miil-

skiej eparchii. owruckim powiecie, ale Siemaszko do-

daje, e to przesiedlenie ksiilza równao si wygna-
niu, 1)0 ona i dzieci zostay w llorbulowie, gdzie po-

przetlnio paslerzowa i mia wasne gospodarstwo

(111, 490). — Hywalo le. e mimo i)roby i podpisu

nie pozwoli wypuszcza z klaszlor<'»\v wywiezionych
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ksiy, a to z tej przyczyny, e za powrotem ucho-

dzili za mczenników, brali wsparcia od acinnik(3w.

jednem sowem : nie zasugiwali na zaufanie. Taki los

spotka piciu ksiy. kt(3rzy byli zamknici w Toro-

kanach i wysali do synodu (80 stycznia 184(3) za-

alenie, e ju po 2. po 8 i 4 lata cierpi wizienie,

przenoszeni z jednego klasztoru do drugiego, i musz
peni » czarn robot «. — Siemaszko odpowiada sy-

nodowi. 3 najlepiej zostawi ich w klasztorze, bo

i tak na parafi ju za starzy — (ale do cikiej
pracy »czarnej« dosy modzi?) — Byli to rzeczywi-

cie starcy, po 60 i 70 lat majcy. Ale przy kadym
z nich znalaz Siemaszko osobny argument. Kulczy-

cki, ma lat 70 i ma tylko star on — a wic nie

ma do kogo wraca: Poturzyiiski. ma lat 69 i ma
dzieci, ju po wikszej czci odchowane: Korzenie-

y/icz. ma 64 lat i ma tylko jednego syna dorosego;

elazowski, ma tylko ó2 lat, ale jest bezdzietny wdo-
wiec : Zabieo. ma lat 60 i ma liczn rodzin — no.

ale krewni jego mog rodzinie da opiek (111. 50 1).

Pomidzy sporadycznemi apostazyami. których

w pierwszych miesicach roku 1840 byo jedenacie

(III. 495. 497. 510, 511, 513, 520). czytamy te na-

zwisko ojca Siemaszki (30/3 1840). By ju
wtedy pozbawiony dziekastwa, które wzi po nim
Teodor Kudrzycki. i probostwa, bo Siemaszko zowie

go hez))ief^t}iyin«. Ale skoro da podpis, otrzyma
tytu kanonika (sobornego protojereja) i probostwo

w Dzikuszkach (III. 593). gdzie pozostawa 15 lat. a
do swej mierci (f 1856). Na cztery lata przed mier-
ci otrzyma jeszcze od cara krzy na piersi z dro-

giemi kamieniami (I. 227).

W nastpnych latach jeszcze pojedyncze aposta-

zye si zdarzaj, ale ju aden z tych spónionych
odslpców nie wraca na probostwo, tylko prosi, eby
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mu wolno byo przey reszt dni i dokoczy star-

ganego ywota na onie rodziny, w prywatnym sta-

nie. Siemaszko sam mówi. e w r. 1841 jn osta-

tecznie zakoczy spraw z »upornymi ksimi ^<. Hyli

to sami »pop(iliwi zonicy.^, którzy i"ozegnani na

cztery wiatry, ustatkowali si, zwaszcza, e pozosta-

wali pod nadzorem policyjnym. Gównie jednak kla-

sztor w Kursku przeznaczony by na wizienie upar-

tych*, tam dotd te zwracay si oczy w^szystkich

nieposusznych i dlatego klasztor len zupenie od;i-

czono od jego cparchii, a zdano w zarzd schiznia-

tyckiemu episkopowi (1, 189). W dwa lata potem, ju
w referacie do synodu wychwala duchowiestwo li-

tewskiej eparchii, e ducli jego jest doskonay i e
wszelkie przeciwne pogoski, rozsiewane w okolicy

przez nieprzyjazne stronnictwo, nie zasuguj wcale

na wiar. »Nowo-zjednoczone<' duchowieiistwo. pozij-

skane pensyami, suy jak moe, chtnie sucha
wadzy duchownej, a cho si zdarzaj czasem nie-

przyjazne wypadki, to przecie i w innych eparchiach

bez tego si nie obdzie (II, 299).

Jest to twierdzenie nieprawdziwe i widocznie na

zamydlenie (^czu napisane. Sam bowiem m<')wi w rok

potem, e duchowiestwo cae musia z wielkim tru-

dem przerabia i \\ piawosawiu dopiero utwierdza

(I, 167). Sam te przyzna na innem miejscu, e
wszystkich ksiy wygna nie móg i e pewn liczb

takich. kt(')rzy odmówili podpisu na prawosawie, ale

byli »spokojni«, zostawi pomidzy »zjednoczonem<

duchowiestwem i jeszcze w r. 18()1 tacy istnieli.

Do takich liczyo si <S ksiy w lipowieckim

i taraszczaskim powiecie, o ktiuych d()ni(')s mu P.i-

bikow (12;T) 1840). e mimo wszelkie usiowania

isprawnika. nic chc si podpisa na prawosawie.

Midzy tymi by brat Siemaszki ksidz Jan i wnij
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jego Andrzej Iwanowski. — Siemaszko, odpowiadajc
na t denuncyacy. tlómaczy, e denuncyowani ksia:
K o r e n d o w i c z jest stary i schorzay i guchy —
wic nie warto da od niego podpisu: Iwanow-
ski ma ju 75 lat i jest nieAvidomy: Jan Siema-
szko ma wprawdzie dopiero 40 lat, ale jest - sa-
bego rozumu < : ]\Ioczylski, Kociobiski i Cho-
dakowski s take starzy, a przytem tak jak po-

przedni s »bezmiestni^ i mieszkaj w takich stro-

nach, gdzie nie masz narodu » zjednoczonego . wic
szkodliwego wpywu wywiera nie mog. Natomiast
wygnanie i przeladowanie ich w" staroci pónej, wy-
woaoby tylko niepotrzebne gadaniny i szkodzioby
-> dzieu <. Wystarczy wic rozcign nad nimi dozór

policyjny, eby » Rzymianie- nie uywali ich za na-

rzdzie do swoich celów (IIL 529). Dwaj inni z de-

nuncyowanych przez Bibikowa XX. Jan i Konstanty
^laksymowicze, dali podpisy, ale jeszcze nie odbyli

spowiedzi przed » zjednoczonym< ksidzem, dlatego po-

leci archimandrycie Leontemu, abv ich zniewoli da
tego (III, -199).

Sam podpis nie wystarcza bowiem Siemaszce
i koniecznie da, aby kady duchowny odstpca
jeszcze Spowied i Komuni w. w obrzdku schi-

zmatyckim odprawi, ^limo to wszystko pokryjomu
trzymali si ksia obrzdków unickich, bo Siemaszko
przyznaje, e jeszcze przez 10 lat nie zdoa zupe-
nie wytpi mszaów unickich, bo ksia starsi nie

mogli si ich pozby — z przywyknienia. i dlatego

e byy do suby Boej bardzo dogodne. Potrzeba

tedy byo » malekiego przymusu <. aby do reszty te

lady Unii wytpi (II, 52, 140. I. 12(j). Postpowa
te agodnie z ksimi, u których unickie mszay
jeszcze natratia i nakada tylko mae sztrofy . ma-
jc to na wzgldzie, e mieli te mszay raczej za
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istaroyUiy zabytek, ni wito. Dopiero te w roku

185Ó spali ostatnie mszay, za które przed 20 laty

tylu ksiy powtnical' do wiezienia klasztorneiro (I.

286. II. ()l(). II. Tri. liO). Do' r. 18ÓS zacliowa si
te zwyczaj, który Unici przyjli (od synodu Zamoy-
skiego 1720), odprawiania po kilka mszy w. czyta-

nycli przy wielkim otarzu i dawania w czasie nich

Komunii w. Siemaszko dopiero te wtedy skasowa
zdoa ostatecznie ten zwycznj i nakaza, eby tylko

jedno naboei'istwo si odi)rawiao. Wychodzi przy-

tem z tej zasady, e praii'Os((ifne obrzd i/ iciecej

znacz ni Msza n\! (I. 281. II. 20. ;^8()). Maji}

wic poniekd racy ci wszyscy, kt(')rzy piszc o pa-

mitnikach Siemaszki, utrzymuj o niekt(')rych z ksiy
odspc(')W, e byli » prawosawnymi tylko z imienia^-,

ale tak. jak w pierwszych wiekach uwaa Koció
wszystkich t. zw. > libellalici- za odstpców. cho
w duszy chrzecijanami pozostali, tak i tych wszyst-

kich byych unickich ka|)an(')W. którzy si dali na-

koni do podpisania aktu ai)Oslazyi. musi hislorya

poczyta za najenuiików, klijrzy zdradzili wasne
owieczki swoje. De iuernis non judica praetor —
a i Chrystus Pan zapowiedzia tylko tym njiurod.

którzy Go wyziKij przed Iudmi« '). Byli i tacy po-

midzy duchowiestwem unickiem. którzy zaraz w sa-

mych pocztkach dziea « zdyli przej na olirz-

flek aciski i to w ten sposób, e ]iodpisali si
wpierw na prawosawie, ale wspominalimy ju. e

') »Kije\v.sl\aJa Slarina* (r. 188-i zeszyt czerwcowy sir. 332

do 8iO) zawiera list Alel<sanflra ]\lakiewicza, w l\lóryiri

powieilziano. e ojciec Siemaszl\i by do mierci >pravvo-

sawiiym z iniieniii<' (r-fr. »Kuryer Poznaski* nr. If)? rok

JcSSii. Tlieiner il. c. sir. ;5;>2) stawia go na czele nicczen-

nikitw, kl(')r\Tli naliczy tylko 2(5. — Ze by mczennikiem

lylko czas kr(>tki, o tyle. i straci probostwo, jucmy po-
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Siemaszko wnet pooy koniec tej » farsie ^< (I. 115).

Byli i tacy, którzy si wprawdzie zaparli wiary, ale

porzucali stan kapaski i yli odtd w wieckim sta-

nie, ale przecie i tych nie policzy nikt do sug
Chrystusowycli ').

Nie chcc przerywa opowiadania szczegóami^

podamy na kocu imienny spis wszystkich ksiy
unickich, którzy w^ytrwali w wierze, bo takiego spisu

dotd wcale nie posiadamy. Tutaj dodamy tylko, e
w r. 184-1 spotykamy jeszcze Aviernych Unii, w za-

horowskim klasztorze XX. Antoniego Gruszew-
s k i e g o, Grzegorza ]\I i c e w i c z a. o którego mkach
juemy poprzednio nadmienili, i Pawa elazow-
skiego, który by da ju podpis, ale go potem co-

fn (III, 553). W tryhurskim klasztorze byo dwóch
ksiy N i k o n o w i c z ó av Andrzej i Jakób. obaj z bia-

oruskiej eparchii (III, 555). W gubernii kurskiej byo
6 ksiy: Tomasz Armatowncz. Piotr Makowiecki.

przednio mówili, ale e nie by tylko z imienia prawosa-
wnym, zdaje si dostatecznie wiadczy ten fakt, e zrobi

legaty za swoj dusz na katedralny koció i na mona-
styr w. Ducha w Wilnie, o których przecie wiedzia, e
byy schizmatyckie d. 237). Bra zreszt gratyfikacye i krzy
z drogiemi kamieniami od cara (I, 64, 227).

') Sam Siemaszko wspomina o 9 ksiach, którzy przyjli

schizm, ale yli w wieckim stanie [I, 90). Jeden z takich

jest X. Ignacy Kossowicz, który by profesorem seminaryum

biaoruskiego. On sam mówi o sobie, e > chcia do mierci

pozosta unit, ale kiedy mu zaproponow^ano by prawo-

sawnym, on si i na to zgodzi, tylko z warunkiem rzu-

ci stan duchowny, do czego nie mia ani chci, ani

zdolnoci*. Do prawosawia jego nawrócili biskupi uniccy:

Józef i Bazyli (Siemaszko i uyski). Obecnie podpisa si
^Diejstwitielnyj Statskij Sowietnik i Kawaler, profesor im-

perat. warszaws. universiteta'< (»Kosy« r. 188-i, nr. 983
str. 275"). Siemaszko mówi o Kossowiczu, e go przyj
na ono prawosawia schizmatycki biskup Smaragd (II, 3-i).
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Piotr a w e c k i. Grzegorz G o 1 i n i e c. T adeiisz N o-

sowicz. Adam Ronczewski. Trzej pierwsi l)yli

Av klasztorach trzymani, trzej drudzy musieli j:iko

proste parol)ki zarabia na chleb, zostajc pod dozo-

rem policyjnym (111, ()(>()).

aden z tych mczenników nie za])arl si wiary.

Orzegorz Micewicz nie mo.izc znie srogiego prze-

ladowania w Zaborowskim klasztorze, prosi w i-oku

1849, aby mu wolno byo reszt skoatanego ywota
])rzepdzi w Daczy (litewskiej eparchii. jiow. bielskim)

II dzieci. Ale dziekan doniós Siemaszce, e dzieci

am adnych nie masz, a rodzeni bracia Micewi-
cza nie zdczijU sobie, aby ich bra z injunaiiia

poicróci Poniewa za wie, w której IMicewicz pra-

gn osi, znajduje si blizko granicy polskiej, a to

ssiedztwo jest bardzo niebezpieczne, przeto Siema-

szko móg tylko tyle pozwoli, eby przeladowany
•osiad w dermaskim klasztorze na Woyniu (111. 91;'-)).

elazowski y w Olgopolu i w r. 18ól poda
take do synodu prob, aby móg wróci do rodziny

na I.itw. Ale Siemaszko od])owiedzia, e kapan len

nie ma ony. ani dzieci; e brat rodzony jego X.

Dawid. prol)oszcz iwaczewski. ^ie chce f/o ])rzyj;t

flo siebie, drugi brat rodzony jest ubogim urzdni-

kiem i przyj go nie moe. a piciu innych kre-

Avnych przyj go nie chc. Zreszt powrót lego ksi-

dza upartego « mógby zaszkodzi prawosawiu, bo

» szastaby sie« pomidzy polsk szlacht i rozwodzi
swoje aoby, ])udziby niepotrzebny fanatyzm, mia-

nowicie pomidzy acinnikami. Lepiej go wic zosta-

wi tam. gdzie przebywa, ale da jakie wspomoenie
(III, 998).^

Nie musiao dzieo Siemaszki sia na mocnych
nogach, skoro si lka powrotu i wpywu jednego

schorzaego starca ! Cobyto byo. gdyl)y takich sza-
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chtnych mczenników byo duchowiestwo uniclvie

dostawio w wikszej liczbie?

Prawdziwie gorzki to obowizek. kt(Dry bierzemy

na siebie, wypowiadajc te sowa skargi na ducho-

wiestwo unickie, ale historya wtedy tylko moe by
nauczycielk, jeli i t prawd wyjania, która boli!

Ona jednake uczy tylko wtedy, gdy dochodzi przy-

czyn zego. Jakie wic byy prz/czifuij tej. jjrzera-

ajcej ogromem swoim, apostazyi duchowiestwa
unickiego ?

Pomijamy to. co Siemaszko mówi ó moralnoci
duchowiestwa, pomidzy którem byo tylu pijanie, e
chciaby by chtnie ca » sotni « odda Panu Bogu
(I. 87) — bo tego nie popar innymi taktami, prócz

tego. e czterech ksiy, oddajcych si pijastwu,

którzy po karczmach i rynkach si tukli, obowizki
zaniedbywali, pozl^awi probostwa i na wikaryaty po-

sa (III. 122). Waniejsz daleko przyczyn by po-
ziom umysowego ivjkszface)iia ksieij.

Samo twierdzenie wobec synodu o niektórych

duchownych, e wcale podpisa si nie umiej, a wic
na protecie podpisa si nie mogli (II, 9()). albo to

polecenie, które da Antoniemu Zubko (r. 1839). iby
kady ksidz, nim si podpisze na akcie apostazyi,

wpierw na karteczce papieru zrobi podpis swój —
na prób (I, 87) — dowodz, e kler nie by bar-

dzo pimienny'). Gorsze jeszcze wiadectwo wystawia

') e matka Makryna I\Iieczysa\vska pisa nie umiaa,
zdaje si by rzecz pewn. Na kilkadziesit Bazylianek,

które z ni znosiy przeladowanie, jedna tylko znaa jzyk
francuski (Wawrzecka). X. praat Smoczyski posiada wpra-
wdzie list z podpisem M. Mieezysawskiej, ale nie moe za-

rczy, czy przez ni by wasnorcznie pisany.
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dokoniijcem si odstpstwie, o co waciwie cliodzi.

Duchowiestwo nie liyo wcale skonne do sciiizmy

i dlatego nawet dziekanów i przeoonych klasztorów,

którzy najpierwsi dali podpisy, musia dopiero zwolna

i ostronie wdraa w nowe pooenie rzeczy. Kiedy

za po dokonanej ju apostazyi odprawia po raz

pierwszy liturgi w Zyrowicach, wtedy klerycy a mio
zapiewali w wyznaniu wiary »i Syna«, clio to

przecie mogo wyglda na demonstracye, zwaszcza
u teologów, którzy ju wedle nowych rozporzdzeii

Siemaszki si ksztacili. Ale on zna swoich ludzi

i wiedzia, e si to stao raczej z niewiadomoci —
doprawdy, w takiej zasadniczej sprawie, bardzo gru-

bej — ni ze zej woli. Dlatego nie rozgniewa si by-

najmniej, lecz wszedszy na »kryo «, wyjani » po-

myk < i odtd ju si nic podobnego nie powlói'zyo

(1, 80. III, 426, -146). — Zobaczymy nastpnie, e sam
Siemaszko wywici 57 prostaków, w biaku ksiy,
jaki sam spowodowa (II, 229).

Za to te pragnc, aby nowy kler nawet pami
Unii zatraci, zmienia klerykom imiona, które na
chrzcie w. byli wzili, na schizmatyckie i nie po-

zwala dzieciom ksiy, dawa imion witych aci-
skich, jedno schizmatyckich (I, iViV;\. II, 125. III, 447.

470, 75i).

Niepoledni le lolo odgrywao uhóstico kleru

nnlckiego i jego ponienie, wobec którego nagrody

pienine byy niezmiernie wielk pont. Pierwsi za-

raz, którzy swe podpisy dali, otrzymali gratyhkacye

sute, a mianowicie: dziekani po 400, wicedziekani po

800, proboszczowie po 200, wikaryusze i ksia bez

miejsc po 100 rubli (I, 138. III, 484). Póniej do-

piero spekulowa Siemaszko na próno i tym, któ-

rzy si odznaczyli wiernoci, nadawa przywilej no-
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szenia jarmuek, uywanych przez schizmatyckie du-

chowiestwo t. zw. »'kami'cui'ki« i »skufie«, które

dla kanoników przepisa aksamitne i fioletowe (1,142).

Z powyszc kwesty czy si sprawa tyle dra-

liwa, a mianowicie, e kler unicki by onaty i ohar-

czony Uczii nieraz rodzui, a przez tosamo mniej

zdolny do opozycyi. Wielu z nich woyo w gospo-

darstwo swego probostwa cay majtek ony i na
nim budowali ca przyszo i wychowanie dzieci

(U. 101). Kiedy wic przyszo traci probostwo, tra-

cili egzystency, nietylko sami, lecz tracia j caa
rodzina. Gód i ndza, w jakiej pozostawiali rodzin
wygnani duchowni, tómaczy nam te okohczno
smutn, e tylu ich po roku. lub dwóch, a trzech

najdalej — byo zamanych na duchu i e dawali

podpisy na schizm, wbrew wewntrznemu przeko-

naniu.

Powstanie ostatnie polskie musiao swym upad-

kiem zrodzi polityczne zwtpieiiie. a widok rycza-
toicej apostazyi pozbawia nadziei, czy stao je-

dnego zdoa powstrz^^ma zgub Unii na Litwie i Bia-

orusi. Przytem »dzieem« kierowali przecie hiskupi,

wic i w tem mogo wielu znale uspokojenie su-

mienia, zwaszcza gdy to byli ludzie proci i znajcy
ca teologi tylko z katechizmu. ]\Iogli sobie mówi

:

nam trzeba biskupów sucha, a niech oni odpowie-

dz przed Bogiem za to, co robi.

Silniejszy opór stawi zakon Bazylianów.
Siemaszko sam wystawia im wiadectwo chlu-

bne, e o mao co nie zacliwiali caego jego » dziea

«

(I, 251) — cho w rzeczy samej byo to » dzieo

«

tak sabe, e wikszy nieco opór byby je zniweczy
zupenie.

Wedle urzdowych dat statystycznych podanycli

przez Theinera n. c.^I. 386. II. 369). byo w r. 1825

8
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Bazylianów (>()(). w 9 lat potem, kiedy Siemaszko roz-

poczyna dzie'o«. zmalaa ju ta liczba do ^542. bo

widzielimy, e klasztory ich zdziesitkowano wedle

jego rady. Przytem 2() zakonników przyjo obrz-

dek aciski, a mianowicie r. 1828 opucio unick
cerkiew 50 Bazylianów (I, 500). a r. 1830 uczynio

losamo 200 (1. 73). Wiemy le. e akt odstpstwa

r. 1839 pod})isao 79 i^azylianów, zatem musiao ich

jeszcze zosta 2()3. Rzeczywicie Siemaszko sam po-

daje liczb Bazylian()w w obydw()ch eparchiach. bia-

oruskiej i litewskiej, r. 1835 na 309. a w r. 1839

na 265 (11, 339). Z tej liczby byo po 5 latach (roku

1844) w caej litewskiej eparchii i to w 9 klaszto-

rach mskich, ju tylko 85 zakonników, tak, e Sie-

maszko udawa si z prob do synodu, aby mu
z moskiewskich eparchii przysano cho 15 zakon-

ników i tylu diakonów, bo w klasztorach s sami

schorzali i starzy zakonnicy, którzy regularnie sul)y

Boej odprawia nie mog i s w niewystarczajcej

liczbie, gdy powinno ich by 153. Wszyscy »nie-

bahonadieni«, prócz jednego diakona, zostali wedle

lozporzdzenia synodu powyganiani z klasztorów je-

go eparchii, ale i pozostali nie odprawiaj sul)y

Boej w czystym prawosawnym ol)rzdku. Udawa
si tedy z prob do schizmatyckich biskupów: wo-

roneskiego, kurskiego, woogdzkiego, kostromskiego,

nowogrodzkiego, — proszc o zakonników, ale za-

strzegaj;ic si wyranie, e moe prz^s^j tylko ta-

kich, którzyby pomidzy » innowiercami « nie robili

wstydu prawosawiu (III, 727, 732).

Jakim sposobem wyprzn klasztory z nie-

baiionadienych« — tego atwo si domyli.
W czasie >zjednoczenia«, powiada Siemaszko,

nie daa wiksza poowa zakonnik(')W podpisu i wszyst-

kich wysa do klasztorów na Woyniu, gdzie trzy-
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mani w odosobnieniu nie mogli szkodzi » dzieu «,

Ale pokazaa si przytem ta niemia okoliczno, e
wizionych byo zbyt wielu i e odprawiali tam na-

boestwo unickie. W Lubarze naprzykad. jak de-

nuncyowa Bibikow. wymieniali zakonnicy imi Pa-

piea. Siemaszko tómaczy si w odpowiedzi, e na to

niema rady, bo nie posiada dostatecznej liczby » zje-

dnoczonych;, eby nimi klasztor zapeni i zmusi
hardych do tego, eby Papiea zapomnieli. Jeli je-

dnak Bibikow potrafi wymódz na nich podpisy i od-

prawianie hturgii schizmatyckiej, wtedy bdzie mu
wdziczny z caego serca (ITI, 513). Bibikow wzi
sobie t prob do serca i ju w lipcu tego roku
wymóg czynownik. przeze wysany. 15 podpisów na
zakonnikach, pomieszczonych w lubarskim klasztorze

(III, 531). — Znalazo si tylko czterech wytrwaych
XX. : Sofroniusz Skalski, Sylwian Fedorowicz,
Bartomiej Danilewicz i diakon Atanazy M a k o-

welski. Osadzono ich w wizieniu w Kijowie, skd
trzej pierwsi posani zostali do orowskiej, a diakon

do pskowskiej gubernii na » czarn robot « (III, 533) ').

W klasztorze w Kursku byo jeszcze w r. 18i2
zakonników 14 (i 6 ksiy wieckich), którzy mieli

odwag pisa si unitami i po unicku liturgi odpra-

wia. Jestto zapewne jedyny punkt av caem ros^j-

skiem imperium, w którem imi Papiea wymieniaj —
powiada Siemaszko — (przyczem zapomnia, e go

wymieniali katolicy nawet w samym Petersburgu).

»Rzuca to cie na cae« dzieo zjednoczenia. Przeo-
ony tego klasztoru archimandryta Benedykt Lenar-

towicz donosi (r. 1841j. e zakonnicy ani myl o na-

Do Lubani przeniesiono nastpnie z Toroka piciu zakon-

ników : Teodora i Konstantego Kassianowiczów. Sylwestra

Klimontowicza, Anatola i Fulgentego Dewojn (III, 532).

8*
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wróceniu si. e nawzajem ?i wspieraj tiroszem

i rad. a nawet zy wpyw wywieraj na innych za-

konników eparchii kurskiej (III. 580). Dlatego wnosi

Siemaszko, eby Synod kaza klasztor zamkn, a nie-

posusznych rozegna. Podzieli ich tedy na trzy klasy:

Dwóch modych i upartych XX. : Jakóba S z a c h n o w-

s ki ego i Bartomieja Sokoowskiego, kaza na

prostych robotników zdegradowa i stawi pod do-

zór policyjny. Piciu starszych XX.: Ignacego P ro-

ni ewicza. ^likoaja Gutrowicza, Jozafata J\Io-

Czarskiego. Marcina Krajewskie g o . Bonifacego

Kozakiewicza, kaza pomieci jako sugi ko-

cielne po schizmatyckich klasztorach gubernii kur-

skiej i wyznaczy im rocznej pensyi na ubranie po

sze riihU. Xareszcie siedmiu starców: XX. archi-

mandryt Benedykta I. e n a r t o w i c z a , Ignacego B a-

sz ni ans ki ego, Herakliusza Lebela, ]\Iichaa

Strzeleckiego, Antoniego Sokoa, Rafaa Z a-

bockiego i Rafaa Cichockiego, monaby osa-

dzi w klasztorze lubarskim i Zaborowskim, eby tam
dokoczyli ywota, >bo i tak si nie dadz nawn')-

ci<<. Monal)y im te da nieco wiksz pensy (nad

() rubli), bo w staroci potrzebuj wicej illl.

liri.')— ()()7).

Rzeczywicie, pensya 6 rubli nie moga wystar-

czy nieszczliwym, dlatego z torokaskiego kla-

sztoru (pow. kobryilski. gub. grodzieska) wysa za-

konnik Jozafat Alanaczyski (r. 1811) ualenie

do synodu, e w srogiem wizieniu jest trzymany

i g(xl cierpi, e musi kady kaw\aek chleba, nawet

dzban wody drogo kupowa, nawet za óko daj
od niego zapaty. W odpowiedzi na to zaalenie od-

powiada Siemaszko synodowi, e w tej skardze nie

masz nic prawdy, bo Manaczyski wcale nie jesl wi-
ziony i godu nie cierpi. Takie skargi s zmylane
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tylko na podburzanie Rzymian . Najlepszy dowód

na to. e w Torokaniach maj zesani wszelak wol-

no, jest to. e towarzysz ^lanaczyskiego Paulin

D Zieliski obiega teje zimy woysk guberni,

zbiera jamuny u »Rzymian « (Polaków), a nawet

do Siemaszki wysa pismo, na którem bya piecz
pocztowa >Dubno<' (III. 574). — Takie pojawienie si

zakonnika przeladowanego musiao wywiera wiel-

kie wraenie na ludnoci, bo Siemaszko tego wanie
najwicej si lka, eby skargi nieszczliwych nie

przedzieray si po za kraty klasztorne. Dlatego te
namiestnik torokaskiego klasztoru January Stugi-
ski. otrzyma surow kar za to, e nie dosy pilno-

wa wizionych — (cho niby byli wolni) i e po-

zwoli Dzieliskiemu si wymkn. Na kadej jutrzni,

mszy i nieszporach musia wybija po dziesi po-

konów w obecnoci wszystkich braci i dwóch dzie-

kanów (111. 609).

W Torokaniach byo 9 zakonników: Stefan So-

bolewski. Domicyan P a s i n k o w s k i , Jozafat i\I a-

naczyski, Dyonizy Onyszkiewicz. Pafnucy

Brzeziski. Sebastyan Kuakowski. Teodozy

Z d a r s k i . Paulin D z i e 1 i s k i . Ar^en B a e-

w i c z. Jaka bya dola tych nieszczliwych, wiadczy

najlepiej owo zaalenie N. INIanaczyskiego. JMóg wic
Siemaszko mie nadziej, e moe który z nich ule-

gnie pokusie i dlatego (w listopadzie 1840) kaza ich

zapyta przez namiestnika, czy który nie da podpisu?

Ale namiestnik January da odpowied, e aden
o podpisie nie chce sucha. Na to odpowiada mu
Siemaszko, e polecenia nie rozumia: tu nie chodzi

wcale o to. eby si który podpisa na prawosawie —
ho oni wszyscij praii'osfcuvni. slioro daniiiejsza

cerkiew grecko-ioucl-a Ju Jest dzi pran'osawn.
Chodzi tylko o to. czyby który nie chcia mie na
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oku wasnej korzyci i sign po wysze godnoci!
(III. n52). — Trzeba podziwia logik i podstp w tern

pimie

!

W Zalforoicie bya dola wizionych kapanów
okropna. Ihiunen tego klasztoru, znany nam ju od-

stpca Seweryn Dziubiski, który w Zyrowicach uczy
ksiy nowych ceremonii, by ])ijanica i ajdak osta-

tniej próby. Jeden z mczenników X. Grzegorz ]\Ii-

cewicz. który do tego klasztoru, na rozkaz konsy-

storza litewskiego r. 181-0, zosta zesany, opisuje te

katusze z przeraajc prostot').

» Morzono nas godem, dajc zaledwie po funcie,

a czciej po pó funta, nawpó z plew mieszanego

chleba i po maej porcyi, niedosolonego i wstrtnego
jada, a wiele bywao dni takich, w które nam nic

nie dawano «. — Jakie to byo jado dosy wspo-

mnie, e X. INIicewicz. zamknity razu pewnego do

wizienia, zaledwie przekn par yek, ciko si
rozchorowa. — Jakie za byo wizienie klasztorne,

wystarczy przytoczy kilka sów jego: >pooyem si
na ziemi przy drzwiach, szukajc ochody, ale i tam
nie mogem jej znale, tak straszny by przecig nie-

znonego powietrza z miejsca ustpowego, którego

luty z rozkazu Dziubiskiego, mocno byy som
zatknite, aby winiom uczyni jeszcze nieznoniej-

szy pobyt-. — Dziul)iski okrada kadego, bo rewi-

dowa kuferki i za])iera co w nich znalaz gotówki,

a przytem nie wypaca im mizernej pensyi (i rubli

rocznie, przeznaczonej im przez konsystorz lilowski,

czyli Siemaszk, na ubranie. Owszem, nawet ci(!plej-

sz odzie im pozabiera. Traktowa ich przytem osta-

tniemi wyzwiskami i pastwi si w najbrutalniejszy

sposób, bi i kopa nogami. Przy kocu stycznia, za-

Niedrukowany «lot<l pamitnik 1. c. .str. óJ. squ.
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biawszy im cieplejsz odzie, uywa ich do robót

najciszych i najwstrtniejszych, kaza im : »komórki

czyci, korytarze zamiata, drzewo rba, wod z da-

lekiej studni pod gór do kuchni nosi, lub na sa-

neczkach cign, oczeret na jeziorze , brn
w niegu po kolana i do karczmy klasztornej nosi,

z chopami na nocn stra okoo spichrza i obory

w najwikszy mróz (bez ciepej odziey) chodzi
i w czasie roztopu. drzewo zwalonej wierzby, kawa-
ami rba i stojc po kolana we wodzie z pod lodu

i niegu dobywa; gnój na pole z obory noszami

o wiorst nosi «.

Srogoci jego dozna starzec Ti-letni, opat ko-

bryski O. Jozafat Sobodzki, bo sponiewierany i wtr-
cony do wizienia, poczonego z kloak, umar tame
14 marca 1841. Przed mierci wyspowiada si przez

szpar od drzwi wiziennych wspómczennikowi
O. Fakowskiemu.

Te okruciestwa cigny ledztwo na Dziubi-
skiego, bo sponiewierany przeze X. ^lichalewicz.

który by odstpc, ale za jakie przewinienie zesany
zosta do Zahorowa, wysa skarg do sdu we Wo^
dzimierzu i do synodu. Podobne zaalenie wysao
w styczniu 184-1 r. szeciu mczonych kapanów do

synodu w Petersburgu'), a ju 11 stycznia przesa
je ober-prokuror^' synodu hr. Protazow Siemaszce

do zaopiniowania. Siemaszko zbywa wszelkie skargi

milczeniem i nie przytacza ich nawet w streszczeniu,

tylko ogólnikowo odpowiada i krótko, e podpisani

na zaaleniu ksia s najwiksi buntownicy. Niektó-

rzy z nich byli ju woeni po rónych klasztorach,

ale nigdzie nawróci si nie chcieli, a jeli im w Za-

') X. ilicewicz nie wspomina w swoim Pamitniku o tern

zaaleniu.
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liorowie nie dobrze, lo bdzie najlepiej wywie ich

w gll) Rysyi (III, iió3). Trzej z tych nieszczliwych

wieccy ksia : Antoni G r u s z e w s k i . Grzegorz M i-

cewicz, którzy swoje parafie pol)untowali. i trzeci

Pawe elazowski, który dany ju podpis nast-

pnie cofn — ju nam s z poprzedniego opowia-

dania znani. Z iiiuii razem podpisali zaalenie trzej

inni: Onufry Falkowski. Spiridion Lisicki i Sa-

muel Czaru orucki. który nastpnie wyrobi so])ie

pozwolenie przyjcia o])rzdku aciuskiego. Ale w Za-

liorowie byli jeszcze wizieni czterej inni zakonnicy:

archimandryta Wiktor Buczyski, Wawrzyn Wy-
socki. Fabian M a a 1 s k i i Svmeon N a 1 e w a j k o

(III, 582).

Synod widocznie nie poprzesla na odpowiedzi

Siemaszki, bo 7 kwietnia zadano sprawozdania sa-

mego ihumena. Sprawozdanie wypado oczywicie tak,

e oskarony wystawi winiów w najgorszem wie-
tle: nic nie robi, tylko si bawi, fajki kurz, w karty

graj, na skrzypcach i harmonil\ach sol)ie przygry-

waj, piewaj i swywol, a ]iienidzy maj wl.)i(')d

i przez okno sprowadzaj sobie wódk po 12, ló

i 20 garncy! Wic musia im odel)ra pienidze, e])y

ich pozbawi sposol)noci do pijaiistwa. Pi-awda, e
im kae rol)i jiosugi najnisze, ale XX. elazowski

i Micewicz s zdegradowani na posugaczy, a nie chca^

suy w cerkwi i^rzy liturgii (schizmalyckiej), wic
kaza im zamiata('- i w kucimi statki pomywa. Zre-

szt tak mu si ju sprzykrzy len ustawiczny uptn*

skazaC()W, e wolaby do innego klasztoru by prze-

niesiony (III. ;")()()).

B(')g jednak patrza na krzywdy swoich sug i ten

ndznik. kl(')ry mia od Siemaszki obiecan godno
arc!iiin;nidrvtv za nawr()cenie iiiei)Oslus/nych« uni-



. 121

ckich kapanów, skoczy krcHko potem haniel:)n

mierci.
Po zamczeniu opata Sobodzkiego umitygowal

si nieco i nie uywa ksiy do cikicli robót,

ale ich trzyma tem cilej pod zamkniciem. Wy-
rzuty sumienia nie day mu jednak spokoju i gdy

na nowo pocz kijami okada duchownych, wtedy

postanowili wysa na niego skarg do sdu o za-

mordowanie opata. Wszelako bali si pooy pod

ni swoje nazwiska i tak bezimienn skarg zawióz
do Wodzimierza ydek Zelmanik z miasteczka o-
kacza. Na sdzie wodzimierskim chciano bezimienne

doniesienie ignorowa, ale postawi na swojem »stoo-

naczalnik<; Matkowski i ledztwo zostao wyznaczone.

Dziubiski jednak, nie czekajc rezultatu, utopi si
w stavvie. o pó mili od wsi Zahorowa '). Siemaszko

donoszc o tym wypadku hr. Protazowowi (22 maja

1S41 r.) przypisywa to nieszczcie niepokojom, czy-

nionym Dziubiskiemu przez nieposusznych ksiy
(T. III. str. 57ó).

W tryhursltim Masztorse. który pierwotnie na-

lea do biaoruskiej, a nastpnie przyczony zosta

do litewskiej eparchii. nie byo w chwili rozpoczyna-

jcego si » dziea zjednoczenia- ani jednego zakon-

nika, któryby zasugiwa na miano »bahonadieny«.
Posano tam nastpnie czterech upartych ksiy wie-
ckich i kilku zakonnych z obydwóch eparchii. Ilu ich

Ijyo — nie powiada Siemaszko, tylko zapewnia, e
staraniem archimandryty Leontego udao si > na-

wróci « wiksz cz zakonników i 2 ksiy wie-
ckich. Pozostao 4 zakonnych i 2 wieckich, ale e
i ten klasztor mia parafi, wic uparci ksia wy-

^j Niedrukowany dotd Pamitnik X. Grzeg. Micewic-za 1. c.

str. 51— 64.
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wierali lataj >zy- wpyw na parafi taksaino, jak

w Torokaniach. Liibarze i Zahoiowie, gdzie przy kla-

sztorach byy take parafie. Poniewa nadto przykad
ich osabia wierno do schizmy w tycli zakonni-

kach, którzy ju byli sw^e imi zaprzedali, przeto

wniós archimandryta Leonty prob (r. 1811). eby
ich przenie do takich klasztorów, które nie maj
])aratii i które s wicej oddalone. W myl tego roz-

porzdzi Siemaszko, eby dwaj zakonnicy: Teoiil M i-

cewicz i Fabian Lisowski, jako wicej rokujcy
nadziei i mniej hardzi, zostali przewiezieni do Zabo-

rowskiego klasztoru; natomiast dwaj inni zakonnicy:

Benedykt K o p e c k i , byy profesor seminaryum w Po-

ocku. i diakon Apolinary Trolim o w icz, zostali ra-

zem z dwoma ksimi wieckimi, brami N ikono-
wi cza mi (Andrzejem i Jakt^bem) przewiezieni do
czernichowskiej i kurskiej gubernii (111, noo).

W hifteskiiu klasztorze by archimandryta Kle-

mens Hryniewiecki i trzyma pod dozorem (> zakon-

ni I^ciw : XX. Wodzimierza T r z e c i a k o w s k i e g o

,

Jiislusa Wi Iczy lis k iego, Ikuijamina A bram o-

w i c z a , Jozafata K o n c e w i c z a , Jozafata JM o n k i e-

wicza i diakona Polikarpa Za wal i cza. Wszyscy
oni wysali prob do synodu, e wyznaczone im rz-
dowe wsparcie nie moe wystarczy na codzienne

potrzeby. Ale Siemaszko owiadczy, e tacy »nie-

bahonadieni« nie mog mie wicej, e jeden z nich,

t. j. ]\lonkiewic«. ju iioprzednio mia przeze wyzna-
czon tylko poow pensyi (3 ruble na rok), a teraz,

mona i drugim poow jeszcze uj (111, 01-7).

Ju to o brak serca nie mona posdza na-

szego Siemaszki! Z najzimniejsz krwi referuje (roku

18 i-;^) synodowi, e bdcy po klasztorach na >epi-

tyinii zakonnicy i wieccy ksia, niegodni s za-

siada do jednego stou ze zjednoczonymi « zakon-
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nikami (jedli wic w kuchni), e nawet tej mizernej

pensyi rocznej 6 rubli nie dostaj do rki (niedziw^

e ich okradano) i uwaa to za zupenie suszne^

eby sobie > czarn robot « na chleb zarabiali. Jeli

jednak który z nich okae ch poprawy, to go za-

raz sadzaj do stou (Tli, 738). Jeden z zakonników,

imieniem Wiktor Bosiacki, wygnany na putywelsk
puszcz, by miertelnie chory i prosi, eby móg
umrze w klasztorze w Kursku (r. 1839), ale wtedy

byo tam jeszcze wielu unickich zakonników i ksiy,
wic Siemaszko odmówi pozwolenia (III, 4^87). Ale
bo ten zakonnik buntowa drugich zakonników! Wy-
gnany te zosta ju w styczniu 1839, a równocze-

nie z nim wywiezieni zostali dwaj inni: Anaklet Da-
nilewicz i Ehasz Andruszkiewicz. Danilewicz

by ju za powstanie polskie r. 1830 wywieziony do

Woronea, ale wróci; Andruszkiewicz by do tego

stopnia » fanatyk «, e osobicie uda si ze skarg
do Petersburga r. 1838. czem Siemaszk do wcie-
koci doprowadzi (1, 115). Jego »fanatyzm« dziaa zgu-

bnie, zwaszcza po powrocie z Petersburga. Dwaj
pierwsi byh zrazu pomieszczeni w Torokaniach, a An-
druszkiewicz by w Lubarze, stamtd dopiero wywie-

ziono ich na putywelsk pustelni, do pustelni mo-
czaskiej (III, 413). — Siemaszko mia te dziwnie

zimn krew w przeprowadzaniu swego dziea ; nie za-

pala si, tylko dziaa wolno, ale tem skuteczniej

;

kaza wywozi pojedynczo i sporadycznie » upartych «,

eby gromadne wywoenie nie wywoao czasem
oporu. Wiedzia, e takie wyrywanie pojedynczych

spada, jak grom niespodziewany i przeraa tem bar-

dziej. — Jeli si wemie na uwag, jak starannie

»oczyci« cay zakon, nim jeszcze waciwe » dzieo

«

rozpocz, e poustanawia przeoonymi klasztorów,

samych zaufanych ju ludzi, to tem bardziej dziwi
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si trzeba, e mimo to wszystko trafiay si l<Iasztory,

jak pisJii i leszczysJii. w khjrycii jeszcze w sier-

pniu r. 1889 nie wspomniano ludowi ani sowem
o zjednoczeniu, bo zalvonnicy wierni byli Unii. Ale

policya moskiewska roztoczya sie dozoru nad du-

chowiestwem zakonnem i cho sama pozostawaa

w ukryciu, to jednak Siemaszk zawiadamiaa o wszyst-

kiem (III. 4(i4); wiedzia wic. co si po klasztorach

dziao i dlatego, odebrawszy denuncyacy o piiiskim

klasztoi'ze, kaza we wrzeniu tego roku wywie
l)rzeloonego Fakowskiego, zakonu ika D ew oj n

i dwóch innych do byteskiego klasztoru, a w ich

miejsce naznaczy przeoonym wieckiego ksidza

nadienego i dwóch takiche zakonników tam osa-

dzi (111, 4()9)').

Ilu apostatów zyska Siemaszko dla prawosa-

wia przez takie opakane apostolstwo, trudno ozna-

czy, bo w urzdowych referatach swoich zawsze si

stara liczb wiernych ksiy umniejszy. Tak te
w r. IHil naliczy w sprawozdaniu urzdowem tylko

21' zakonnik()W . nieblabonadienych< , t. j. w byte-

skim i torokaskim klasztorze l(>: w liibarskim. try-

hurskim i Zaborowskim U- (111. o? i). — Po czierech

kitacli referowa synodowi, e tylko lo zakoiinik(')W

wygna do wielkorosyjskich gubernij. a 20 do Kur-

ska, ale e im tam byo lepiej, ni na dawniejszycli

miejscach pobytu (11. H89). pomnoy wic liczb prze-

ladowanych a do 80. Ale z poprzedniego naszego

opowiadania wynika, e ich byo przeszo 50. Przy-

tem Siemaszko przemilcza i to. e jeszcze w l^)aj-

ciu i Surdegach byli zakonnicy wizieni, na khn-ych

narzeka w licie do Protazowa. e chciaf»v ich stam-

') Dwóch byo zakoiiiiilo')\v nazwi^^liipiii Dowojna, Antoni i Ful-

genty, obaj stali .si odstpcami <[I[. .j57).
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td wydali, ale nie wie gdzie ich umieci, bo lka
si ich wpywu na innych zakonników, a mianowi-
cie, eby ;>wtpliw'ej ich jeszcze »blahonadienoci«
nie osabili {II, 58, 147j. Ta obawa jego wiadczy
najlepiej, e do adnego zakonnika nie mia zaufania,

cho wymusi na nim podpis. Upór z ich strony

przypisywa pogosce, która si miaa rozej pomi-
dzy zakonnikami, e kademu, który nie bdzie chcia"

przyj schizmy, pozwol prz^^j obrzdek aciski
(TI. 184). Przyczyna ta wiadczy, jak mao byo za-

konników, skonnych do prawosawia.
Odstpców pomidzy zakonnikami znalelimy

w wikszej liczbie tylko w roku 1840. W marcu dao
podpis 11, w kwietniu 1, w hpcu 13, razem 25 (III,

509, 510, 518, 581). Siemaszko sam wymienia ich

po nazwisku, ju w styczniu nastpnego roku, w licz-

bie 72, — wnoszc dla nich o gratyfikacye w miar
ich zasug, od 150 do 800 rubli. Jako powód podaje,

e duo mieh straty przez podróe, spowodowane
przenoszeniem ich z jednych klasztorów do drugich

(III, 556j. Przypuszczenie wic jest bardzo prawdo-
podobne, e skoro tylko 72 naliczy godnych nagrody
pieninej, to ich te wicej nie iDyo. A jeeli w 4
lata potem na caej Litwie naliczy tylko 85 zakon-
ników (III, 727), to w takim razie zaledwie 100 byo
apostatów. A reszta?

Wiemy e wielu zakonników robio taksamo jak

waeccy ksia: podpisywali si na prawosawie pod
warunkiem, e im bdzie wolno y w wieckim sta-

nie. Piciu takich wymienia Siemaszko (r. 1841)')

i dodaje prob od siebie do synodu, eby ich nie

spotkaa kara przepisana »zwodem praw^«, tylko eby

') Bylito zakonni XX. Sylwester Bielski, Bonifacy Tarajewicz,

Jan Owelt, Antoni Woocewicz, Fabian ^lazalski (III, 55-i).



I2(i

jako ])ra\vo?^awni Inii zapisani do liczby parafian,

tam jidzie sobie miejsce pobyUi ol)ior. Na uzasa-

dnienie przycza, e wszyscy oni tylko pod tym wa-
runkiem przyjli prawosawie, e bd zwolnieni od

ycia zakonnego, kl(3rego wedle przepisów scbizma-

tyckich si lkali. Dodaje przyem. > ie wszyscij (jre-

cJiO-iiniccii zdlo.nuirij. Jdór^// przfiinonHdi prmuo-
s((tvie przed ogólnem zjednoczeniem., przechodzili

w stan wiecki (III. h?)i--?)i)'^).

W tem ley moe klucz do rozwizania zagadki,

czemu w pamitnikach tak mao stosunkowo Bazy-

lianów jest wymienionych po nazwisku pomidzy
upartymi «

.

atwiej bdzie wykaza, jakie stanowisko zajy
wobec dziea Siemaszki Bazylianki. — Wedle dat

statystycznych Theinera (1. c. 1. HH()), byo Bazy-

lianek w r. 182ó jeszcze 87. ale liczba ta zmalaa
w r. 1884 do 74". Wedle obliczenia Siemaszki, byo
w r. 1880 wszystkich mniszek tylko (>l,awr. J889,

t. j. w czasie zjednoczenia< byo ich ju tylko óó

(II, 889). Poniewa daty statystyczne Theinera s urz-
dowe i przy obliczeniu Bazylian()w zgadzaj^ si na

wos z obliczeniem Siemaszki, wic i tutaj musimy
Theinerowi bardziej wierzy, ni Siemaszce, którego

liczby nigdy nie s stae. Zaczem nasuwa nam si
mimowoli pytanie: gdzie si tedy podziay 82 zakon-

nice? Na to pytanie znajdziemy moe odpowied
nieco póniej.

W swojej litewskiej eparchii judiczy Siemaszko
w r. 1889 tylko 82 zakonnice i 8 siostry suebne.
Z tych jirzyjy 2r-> prawosawie, 8 opucio klasztory

i yy u swoich rodzin szlacheckich-polskicli. bo wi-
J\sz cz Bazylianek stanowiy l^olki, kt()ie przyjy



127

sowiaski obrzdek (II. o95). Byyto zakonnice na-

stpujce: Prakseda Lewszecka. przeoona w Ma-
dziole, jej siostra Daria. Lucyna Zabocka, prze-

oona w Grodnie, Irena Krzewska. Euzebia Racz-
kiewicz, Melania Sobolewska. Makryna osko-
towska. Antonina Leniewska (IL 387).

Wedle tego zestawienia byyby wic Vj zakon-

nic na Litwie przyjy prawosawie, a tylko '/^ po-

zostaa wierna. Ale Siemaszko min si i tutaj

z prawd, bo najpierw zaliczy do prawosawnych 10

zakonnic w MadsloJe. o kt(3rych poprzednio i na-

stpnie wyranie mówi. e razem z przeoon swoj
Prakseda Lewszecka prawosawia przyj nie chciay

(II, 336, 338). Zakonnice w Madziole prosiy o po-

zw^olenie, eby mogy przJ obrzdek aciski, ale

Siemaszko opar si temu i przedstawi synodowi, e
na to pozwoli nie mona, bo inne tosamobu zro-

biy (III, 532). INIusiay potem jednak zosta w kla-

sztorze, bo widocznie Siemaszko wypuszcza na wol-

no tylko te Bazylianki. które miay rodziny szla-

checkie, a wic miay siln obron. Dlatego przeo-

ona i jej siostra yy nastpnie u rodzin swoich.

Natomiast sprowadzono 4 czernice do IMadzioa. wi-

docznie proste i nieokrzesane niewiasty, bo czyta
nie umiay i nie mogy te spenia adnych
Jiasztornych powinnoci (ale dokucza umiay). j\Iu-

siay si te skary nieszczliwe Bazylianki. — bo

Siemaszko odpowiada synodowi, e zakonnice te

uparte \'j wygodnie i na nic si nie skar, chyba

na to, e nie dostaj hawy, — ale na ten zbytek

fundusze klasztorne nie starcz (II, 337). A one po-

bieraj tylko utrzymanie, przeznaczone suebnicom,
bo nie chc do cerkwi chodzi (II. 338).

W Grodnie zasta rok 1839 tylko ju 2 zakon-

nice. Lucyn Zabock przeoon i Iren Krzewska.
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OI)ie opuciy klasztor i mieszkay u rodziny, a w ich

miejsce sprowadzono z mohilewskiej gubernii igu-

men Anastazy i 10 czernic. 1 tutaj wic prawosa-
wie nie znalazo zwolennic.

W Wilnie byy 4 zakonnice: Damaskina Wy-
szyska przeoona, Stefimia ]\Iakowska, Irena Ma-
lentynowicz, Józefa Zdanowicz. Widocznie i one nie

kwapiy si do prawosawia, bo kaza je {r. 181-0)

przewie do wolniaskiego klasztoru (MI. ó22). Wi-

leski klasztor Bazylianek radzi obróci na dom
aresztantów. eby ich si pozby ze swego klasztoru

w.-troickiego. w którym nie móg si wygodnie ui'za-

dzi (111, oó8).

Po reorganizacyi hierarchicznej w r. 181-3 na-

lea do litewskiej eparchii klasztor w Wolnianach
'),

gdzie bya przeoon Regina Pieszkowska, a wszyst-

kich zakonnic byo siedm. Ale z tych ani jedna nie

znaa przepisów schizmatyckich, ani jedna nie umiaa
po slowiasku, a byy za stare, eby si z nowa
uczy. Dlatego nazbierano tam z rónych klasztorów

schizmatyckich 12 czernic (III, 729).

Klasztor eski poocJii mia przeoon< Helen
Czernichowsk, która bya »nienadien« — i dla-

tego zakonnice byy take nieposuszne. Czernichow-

ska bya przytem sabowita, wic jej miejsce zaja
Wyszyska, dawniejsza przeoona w Wilnie (II, 88()).

Ale w trzy lata póniej (r. 18-18) sprowadzi Siema-

szko na przeoon tego klasztoru Eulrozyn Deg-

liarewe z kilkoma ze schizmatyckiego klasztoru czer-

') Klasztorów eskich pozostao w r. iSiO tylko jeszcze (i

na caej Rusi, bo )vileski *j)0(Joh)iie jak ineJc innych' —
zosta tego roku zamknity. Reszta w MadzioJc i Fiska
naleay do eparchii miskiej, w Poonncni nalea do epar-

chii woyskiej, n-olniaski i (jrodzicski nalea do epar-

chii liti'\vski<^j I II. 'i\'M\^. Sziish- hv jioiocki.
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nicami. aby ona nawrócia uparte Bazylianki. xVle

Degtiarewa nie umiaa po polsku, a do nawracania
okazaa si zupenie niezdoln i niebawem sama pro-

sia o zwolnienie z tego urzdu, dla sabego zdrowia.

Wtedy Siemaszko w caej eparchii swojej nie móg
znale zakonnicy, któraby posiadaa jego zaufanie do
tyla, aby j móg zrobi przeoon. Uda si tedy

z pokorn prob do synodu, aby mu z orszyskiego
klasztoru przysano przeoon Klaudy Szczepanow-
sk. Niewiasta to rozumna i »babonadiena« tak da-

lece, e ju cztery zakonnice nawrócia na prawo-
sawie, wic moe i w Poocku zdoa wpyn na
zakonnice, które jeszcze s uparte (r. 1843). Dla Eu-
frozyny Degtiarewny wniós o 2 tysice WNuasrodze-
nia (IL 217, 221).

Z tego. comy pozbierali na rónych miejscach pa-

mitników, a nadto widoczna, e zakonnice iuszyskie
stawiy opór prawosawiu, a jakich rodków uywa,
aby nakoni » uparte «, które nie miay obrony w ro-

dzinie? Obraz tego apostolstwa odsoni si wiatu,
kiedy uboga i prosta niewiasta pojawia si w r. 18-45

w Paryu, a nastpnie w Rzymie.

Ju w grudniu 1845 ogosi -le Siecle« dwa ar-

tykuy (nr. 263 i 268), w których byo opisane prze-

ladowanie Bazylianek i ucieczka czterech z nich,

z przeoon iMakryn Mieczysawsk. W nastpnym
roku wysza polska ksika p. t.: » Opowiadanie Ma-
kryny MieczysawsMej. ksieni Bazylianek miskich,
o ich siedmioletniem przeladowaniu za wiar, z woh
Grzegorza XVI Papiea przez X. i\Iaxymiliana Ry,
Rektora Propagandy Rzymskiej, X. Aleksandra Jeo-
wickiego. Rektora . Klaudyusza w Rzymie, X. Aloj-

zego Leitnera, Teologa z Propagandy Rzymskiej, spi-

sane w klasztorze Troickiej Góry od 6 listopada do
6 grudnia 1845 r. w Rzymie «. Pary 1846. — W 7

9
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lat polem ( IHoH) wysza w Paryu ksika p. 1. Rome«.
w której pomidzy opisami Rzymu znajduje si opis

wizyty w »Trinita dei Monli*. gdzie Matka IMakryna

wówczas przebywaa. Wstp i zakoczenie s orygi-

nalne, ale cao stanowi tómaczenie ])olskioj ksiki,
wyej przytoczonej.

O publikacy. polsk nie chodzio widocznie Mo-
skalom, ale publikacy francuska, mianowicie pierw-

sza w r. 18 i;") bya iatalnem zdai'zeniem. lem l)ai-

dziej, e wanie w tym roku car Mikoaj jedzi do

Rzymu i by tyle grzeczny — a raczej bezczelny —
e poszed do Ojca w. Naoczny wiadek kardyna
Wisemann opisuje to zdarzenie temi sowy: »Wszed
w zwyczajnej, pewnej siebie kr()Iewskiej postawie.

Jego posgowy wyraz twarzy, wspaniaa posta, mar-

sow^a mina, byy rzeczywicie imponujce. Tak post-
powa przez dugi szereg komnat a do sali auden-

cyjnej. kaniajc si uprzejmie na wszystkie strony.

—

Wyszed za i tesame komnaty pizebiega z odkryt
gow, najeonym wosem, pomieszany i blady, jak

gdyby w tej jednej godzinie rozmowy z Pa])ieem by
dozna na sobie wszystkicii skutkitw trawicej lebry.

Chód jego by pospieszny, gow zwiesi, na nikogo

nie patrza, nikomu si nie kania, nie czeka nawet

a powóz do schodów podjedzie, lecz sam spieszy

na dziedziniec i uchodzi jakby z placu, na którym

dozna poraki .

Wobec tego. niedziw. e rzd moskiewski chcia
zrobi urzdowe dementi francuskiemu czasopismu.

Dlatego synod przesa Siemaszce owe dwa numery
gazety i stawi 12 pyta, na które da dokadnej

odpowiedzi (II, 880, nr. 37). Siemaszce nietrudno

byo si wykrci, bo ci, którzy artyku pisali, pope-
nili kilka nierloktadnoci i tych si te uczepi. Nie

majc przed sob artykuów, moemy si tylko z od-
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powiedzi Siemaszki domyli, e tre ich ]jyla ta-

sama. co w póniejszem > Opowiadaniu <-. przetóma-

czona na francuskie. We wszystkich trzech polegano

tylko na opowiadaniu niewiasty niewyksztaconej, nie

starajc si sprawdzi, czy jej w szczegóach pami
nie zawioda. W takich razach podaje si przeciwni-

kowi hro w rk kad omyk, a zwaszcza, jeli

przeciwnik tak przebiegy jak Siemaszko.

A najprzód powiedzmy, e liczba przeladowa-
nych Bazylia nek 2d?o. podana w opowiadaniu (str. 62).

jest nieprawdziw, bo mówilimy ju. e wedle Thei-

nera byo ich w r. 1825 jeszcze 87. a w r. 1884
ju tylko 74. — Omyki drukarskiej przypuszcza je-

dnak nie mona, bo na kocu dzieka jest podany
imienny spis 61 Bazylianek. które mczestwo i prze-

ladowanie ponosiy (str. 68

—

(M^). Wspomnielimy ju.

e Siemaszko w obrachunku swoim zgubi 32 zakon-

nic, ale w » Opowiadaniu naliczono w samym Wi-

tebsku 85 Bazylianek i te s po nazwisku wymie-
nione.

W Opowiadania < jest mowa o tem. e Bazy-

lianki budoway w Poocku paac dla Siemaszki

(str. 29). podczas gdy Siemaszko nigdy tam paacu
nie mia, ani stale nie mieszka. Nazwiska moskiew-

skie s te niektóre faszywe, co we francuskiem tó-

maczeniu jeszcze gorzej wypado, a co przy opowia-

daniu z pamici atwo mogo si zdarzy ]Matce

INIakrynie.

Ale te usterki wystarczay Siemaszce. eby do-

wie, e ^lakryna ]\neczysawska nietylko nie bya
przeoon, ale e naw^et nie istniaa wTale pomidzy
Bazyliankami. Na dowód tego wymienia kolejno w^szy-

stkie przeoone szeciu klasztorów eskich (II. 887)

i podaje imienny spis 25 zakonnic, które w r. 1839

byy umieszczone w czterech klasztorach eskich
9*
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na Litwie, tj. madzioowskim. grodzieskim. \vuliii;iri-

?kim i pooskim (II. :Vi2).

Aigumentacya miaa, ale nieszczególna! Bo naj-

pierw IMakryna JNIieczyslawska zowie si przeoon
klasztoru utiitslieno (w w ISI-^H). wic cóz dziwnego,

e nie bya przeoon adnego z szeciu iiiiiycli,

które jeszcze w r. 1889 nie byy zniesione, podczas

gdy miski ju nie istnia. »jak wiele innych ?« Ale

Siemaszko dowodzi (II, ó91), e miski klasztor ju
w r. 1881' zosta zniesiony, zakonnice przeniesione

zostay z przeoon swoj Praksed Lewszeck do

jMadzioa.

Na sowo nie wierzylibymy Siemaszce, ale po-

midzy dokumentami znalelimy podanie do mini-

stra spraw wownlrznycb Budowa (z d. 80 padzier-

nika 1884'. 111, 98), w kt('»rem donosi, e przeoona
miskiego klasztoru Lewszeck nie moe si jesz-

cze przeprowadzi do Madzioa. Klasztor lamtejszy

pokarmelicki jest spustoszony, dach przecieka, podogi
zgniy, okna bez ram. Dlatego prosi Lewszeck, aby

jej byo wolno jeszcze zaczek;u- z zakonnicami do

przyszej jesieni w Misku; jeliby za klasztor ich

koniecznie mia l)y obrócony zaraz na szi)ital, lo

niechby im byo wolno przebywa na folwarku ich

w Ilryniewicach. Siemaszko popar t prob, ale wy-

sa dziekana Silkiewicza i kapelana zakonnic Ony-

szkiewicza. Obaj wysani zdali raport, e Bazylianki

mog si zaraz przenie, bo cho klaszlor potrze-

buje reparacyi, to jednak w])i'owadzi si do niego

mog. Dlatego nakazano zakonnicom zaraz po Boem
Narodzeniu si przenie z Mit'iska do IMadzioa (8,

12, 1881-. 111, 12()). Na odnowienie klasztoru niadzio-

owskiego wyznaczono lóOO rubli (111, 185).

Jeeli tak. wtedy »Opowiadanie« Makryny ]\lie-

czysawskiej, e we wrzeniu r. 1888 zostaa z 81-
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siostrami z miskiego klasztoru przeprowadzona pod
eskort do Witebska (str. 1— 8) ~ jest nieprawdziwe,

bo zreszt Siemaszko w r. 1838 nie wyjeda z Pe-

tersl^urga (II, 595). Zaczem IMakryna Mieczyslawska

nie istniaa wcale — tak konkluduje Siemaszko —
i tak by mogo.

Wobec tych dokumentów i zaprzecze Siemaszki,

na mocy których rzd moskiewski nazwa miao
Mieczysawsk »samozwank« — nie pozostawao nic,

jak uda si do osoby wiarogodnej. która j osobi-

cie znaa — i korzystamy tu z listu prywatnego

. p. Stanisawa Komiana, prezesa Towarzystwa Przy-

jació Nauk poznaskiego, który pod dniem 11 sier-

pnia 1885 r. pisa: ;>W roku zdaje mi si 186i po-

znaem si w Karlsbadzie z Henrykiem Rzewuskim
(Matka IMakryna miaa ju wtedy swój osobny kla-

sztor w. Jana w Oleju w Rzymie). — Otó zgadao
si z Rzewuskim o Matce JMakrynie, a on ze swoim
zwykym cynizmem powiedzia »Jake chcecie, ebym
jej nie zna dobrze! Jako nasza krewna, bya prze-

oon klasztoru w JNhsku, który nam dzieciom

zawsze pierniczków przysparza. Kiedy zostaem urz-
dnikiem do szczególnych porucze przy Paszkiewiczu,

musiaem oczywicie w oczy mu twierdzi, em nigdy

nie sysza o Matce Makrynie, e nigdy jej nie byo,
e to jest fasz, skomponowany przez wygnaców
polskich. I tak np. przyby raz do Warszawy jaki

magnat wgierski, otó ja zarczyem mu. e nigdy

Matka IMakryna nie istniaa«. Oczywista rzecz, e za-

przeczenia te wymylone dla dyplomacyi europejskiej,

byy uywane przez ni wedle potrzeby «.

Tyle list prywatny, który w kadym razie po-

winien zaway na szali przy niniejszej wtpliwoci.
Wszelako list ten nie rozwizuje jednak pewnych
wtpliwoci.



Mianowicie: dlaczego nigdzie w spisach urzdo-
wych Bazylianek nie zachodzi nazwisko ]Mieczysknv-

skiej? W Miskim klasztorze, gdzie Rzewuski, bdc
dzieckiem, dostawa jiierniczki. bya Matka INhd^ryna,

ale zwaa si oskotowska.— (idzie bya przez lal (twa-

nacie Mieczysawska. skoro klasztor l^azylianek w Miii-

sku faktycznie zosta r. 1884 zniesiony, a wszystkie

zakonnice, wraz z przeoon Lewszeck przeniesione

zostay do Madzioa?
Nie ulega wtpliwoci, e opowiadanie ]\Iieczy-

sawskiej zawiera rozmaite sprzecznoci topograliczne

i chronologiczne, ale i to monaby wylumaczy bra-

kiem pamici i wyksztacenia, gdyby nie to, e osoby,

które j osobicie w Rzymie widyway, opowiadaj
rozmaite szczegóy o jej postpowaniu, które nie

wiadcz bynajmniej o jej prawdomównoci, ani cno-

tach zakonnych, pokory i cierpliwoci.

Z drugiej strony monaby nieufa tembardziej

prawdomównoci Siemaszki, gdyby nie to, e doku-

menty, na które si w tym sporze powoywa, atwo
móg rzd sprawdzi. Sami za mielimy niejedno-

krotnie sposobno sprawdzi, e w opowiadaniu usi-

uje nieraz rzecz przedstawi we taszywern wietle,

ale e dokumentów nie faszowa i e w opowiada-

niu pami go nie zawodzi, l^od wzgldem prawdo-

mównoci, wystawia te Siemaszce pochlebne wia-
dectwo Wolyniak. k\v\ ])aniitniki Wasyla uyri-
skiego i Siemaszki dokadnie por(')wnywa 'j.

Mówilimy dotd jedynie o apostazyi duchowieii-

stwa wieckiego i zakonnego, a zatrzymalimy si tak

') Z panii(;tMik(')\v \VasvI;i jiyiiskiego, 1. c. sir. 5.



135

dugo nad t smutn spraw dlatego, e z ust ta-

kiego wiadka nowe wiato na ni pada. »Dzieo«

poszo szybko i gadko, a bolenie mówi o tern.

Ale o caej tej apostazyi nie wiedzia jeszcze nic,

cay — blizko 2-milionowy — lud unicki.

Charakterystyczne to, doprawdy, zjawisko przy

caej apostazyi r. 1839, e lud unicki o niej wcale

nic nie wiedzia, e owszem wcale w rachub u Sie-

maszki nie wchodzi. Inni odszczepiecy zaczynali

tego rodzaju przedsiwzicia od dou. t. j. pragnli

sobie zyska zwolenników i pocign lud przyst-

pnym i zrozumiaym wykadem swoich nauk i prze-

konali. Aryusz ukada pieni dla eglarzy, kowali

i t. p. Bardezanes i Harmoniusz optali Syry na kilka

wieków swemi pieniami, póki przecudne hymny w.
Efrema nie wypary ich z uywania powszedniego.

Luter porywa niepospolit w^ymow ludow i tóma-
czeniami pieni i psalmów kocielnych ; Siemaszko

natomiast wcale si o to nie troszczy, czy przeko-

nania schizmatyckie bdzie podziela lud, gdy na schi-

zm przejd jego pasterze duchowni. — Ludu nie

potrzeba wcale nawraca— pisa do Prolazowa — wy-
starczy, jeH parafianie odprawi spowied u » zje-

dnoczonego « ksidza, bo wtedy ju ich naley uwa-a take za »zjednoczonych« (II, 138, nr. 50). On
i to odpratvianie spowiedzi uwaa za rzecz podrz-
dn, bo wobec synodu stawia zasad, e opuszcza-

nia tego obowizku ze strony ludnoci, nie naley
poczytywa za brak przywizania, lub odstpstwo od
schizmatyckiej wiary (III. 528). Wystarczao mu wic
samo zewntrzne zapisanie Unitów w poczet prawo-
sawnych ludzi — ich sumienia i dusze nie obcho-
dziy go wcale; nie na treci, lecz na formie polegao
cae jego » dzieo «.



Zaczyna je te wrcz inaczej, ni wszyscy inni

odszczepiecy. Tamci zachowywali starannie wszellvie

obrzdy i nazw katolick, aby pod t oson uwo-
dzi lud teni skuteczniej. W Prusiech ksicych po-

stpowa sobie np. Albrecht tak ostronie i tak sta-

rannie kaza unika wszelkich zmian w katolickich

ol)rz(lach. e jeszcze przez 200 lat po »reformacyi«

zachowano ornaty i wszelkie ceremonie, a kiedy

wreszcie r. 1787 poczto robi zmiany, wtedy jeszcze

przepisano, eby je czyni ostronie i roztrojinie '). —
Siemaszko natomiast poczyna sobie wrcz przeci-

wnie: nawracanie Unitów zaczyna od zewntrznych
zmian w cerkwiach, od ustawiania » ikonostasów*,

umieszczania schizmatyckich witych na >presto-

ach« i zmian w liturgii unickiej. Co gorsza, zewn-
trzne te i w oczy bijce zmiany zaprowadza przy

pomocy ramienia wieckiego, jak wiadcz o tem
jego odezwy do guliernatorów : Murawiewa. Drebusza,

Dawydowa, Dogorukowa, eby zaprowadzali po cer-

kwiach unickicli nowoci, udzie lud ich dopuci nie

chcia (III, 89, 90, tO<S. tlO, IIH, 11;")).

Ani podobna przypuci, eby Siemaszko wierzy
w to, e tego rodzaju apostolstwo pozyska dla schi-

zmy serca i przekonania Unit(')w; czeme wic sobie

wytómaczy, e czowiek tak jyslry i przebiegy,

chwyta si tak faszywego rodka? — Odpowied na
to jest dwojaka: jemu chodzio w pierwszym rzdzie
o to, el)y zewntrzny akt aposlazyi dokona si jak

najszybciej i eby cae to » dzieo « byo wyczn
jego zasug. \)wt(')re, wiedzia doskonale, e innego

') Arnoldl: Kurzgefasslc Kircliengcscliielite des ]vunigreicli's

Preussen. Konigsberg 1769, str. 755. — W Danii i Szwe-
cyi dotd uywaj pastorzy ornatów katolickiego ducho-

wiestwa.
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rodzaju nawracanie na schizm jest zupenie niemo-

ebne z tej prostej przyczyny, e schizma jest reli-

gia niem. Ona nie uczy, nie prawi kaza — i nie

zna innego apastolstwa krom ; ukazu- i przemocy.

Siemaszko, aposto schizmy na Biaorusi i Litwie,

przemówi przez cae lat 35 swego l3iskupiego urz-
dowania dwanacie razy. Te przemówienia swoje wy-

drukowa (II, 736-744) i przypisywa im tak wiel-

kie znaczenie, e choby lad jego dziaania zagin,
oneby same wiadczyy o jego gorliwoci, chocia
zoliwi ludzie, jak kurator okrgu naukowego wile-
skiego hr. Gruber, posdzali go o to, e sam ich nie

uoy (I, 138). Archimandryta Platon, który w r. 1845
zosta mianowany drugim sufraganem litewskim, jako

biskup kowieski, zdoby si na przemówienie w Pe-

tersburgu przy swem wywiceniu na biskupa, i to

samo powtórzy jeszcze raz w Poajciu. bo nie mia
czasu przygotowa si na inne (II. 232). Te przemó-

wienia byy te wyjtkowem tylko zdarzeniem, bo
w cerkwi prawosawnej kaza ani nauk nie masz —
jest tylko piew pikny i ceremonia wspaniay, a byle

kto zewntrznie peni to. co przepisuje wiara > ka-

zionna« czyli rzdowa, to wreszcie niech sobie wie-

rzy w co chce. Zaczem niedziw. e 200 przeszo sekt

mieci si pod paszczem schizmy, której istot rze-

czywist jest byzantyskie posuszestwo dla cara.

a nienawi do Rzymu.
Taka religia jest niezdolna do apostolstwa, ani

te marzy moe o wspózawodnictwie z rzymsko-

katolick. ]\iedziw wic. e j trzeba ogradza murem
chiskim praw i ukazów. — Pozwólcie kapanom ka-

tolickim i do pastwa carów ze sowem Boem.
pozwólcie ludowi przyjmowa katolick wiar, a zo-

baczymy w co si obróci cae prawosawie! — Jak

dalece bezsiln jest schizma, poucza nas sam Sie-



maszko naslpiijcem opowiadaniem. Mia nadziej,

e pomidzy duchowiestwem schizmatyckiem znaj-

dzie ludzi gorliwych, którzyby mu pomogli nawraca
Unitów w Polsce, gdzie pospolitych rodków gwatu
nie dao si jeszcze wtedy uy. ale mimo wezwania
synodu, nie znalaz si aposto ani jeden, a ci, któ-

rzy si zgosili, byli ludzie tego rodzaju, e copr-
dzej stara si ich pozby, eby wstydu nie narobili

w Polsce. Prosi te metropolit moskiewskiego Fila-

reta o jakich dobrych zakonników, ale metropolita

odpowiedzia: nie uwierzycie, jak sam mao mam lu-

dzi. Gowa mi trzeszczy, ilekro przyjdzie wyszuki-

wa kandydata na jaki wyszy urzd. - Nie zra-

ony t odmow, posa Siemaszko pimienn prob,
ale czeka na odpowied lat pitnacie i wtedy mu
oznajmiono, e umar sekretarz metropolity, a w jego

papierach dopiero znaleziono ow prob. — ale i te-

raz dobrego zakonnika nie znaleziono (1, MS— 114).

Siemaszko czu te dobrze t niemoc schizmy

i peno w pamitnikach skarg na wpyw duchowieri-

stwa aciskiego, kt(')ry stara si ograniczy rozmai-

tymi przepisami. Kiedy za w r. iSi-B mia biskup

aciski z ytomierza przenie stolic do Kijowa,

wtedy podniós Siemaszko protest przeciwko temu,

jako najwikszemu nieszczciu i klsce. Wpyw bi-

skupa aciskiego zgasiby lam wpywy wszelkie me-
tropolity schizmatyckiego na szlacht, na modzie,
a moe i na akademi;i duchown.j. Katolicy tych gu-

berni i dostaliby centrum jednoci, a caa Ru zasmu-

ciaby si. e »kolel)k prawosawia « to nieszczcie

spotkao Ol. 21o).

O lakiem wic dziaaniu misyonarskiem, o la-

kiem apostolstwie, jak my je pojmujemy, nie m(')g

ani myle Siemaszko. Trzeba l)y() z ludem post-

powa ostronie i zdradziecko, a dopiero gdzie pod-
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stp nie starczy, uywa gwatu i przemocy. Sam
te przyznaje, e po niel^tórycli delvanatacti nie od-

raza nakazywa zastpowa w liturgii imi Papiea
synodem petersburskim i wykrela z wyznania wiary

sakramentalnego: »i Syna« (I, 130). Rok cay min
od aktu apostazyi duchowiestwa, a nikt go urz-
dowo nie ogosi, bo Siemaszko tego si najbardziej

lka, eby lud nie opiera si gwatem wprowadzeniu
nowych ksiy w tych parafiach, z których wygnano
wiernych Unii kapanów, i da tego, eby synod

nie ogasza aktu >> zjednoczenia* (II, 97). Poudniowe
gubernie nawet nie przeczuway nic z tego, co si
w r. 1839 stao, zwaszcza, e w trzech tych guber-

niach: podolskiej, woyskiej i kijowskiej, zaledwie

dziewiciu apostatów sie znalazo (I. 131. III, 433).

W Petersburgu rozumiano te doskonale, co zna-

czyo to rzekome » nawrócenie « i » zjednoczenie*

Unitów. Dlatego kiedy Siemaszko zacz w r. 1839
odprawia naboestwa wspólnie ze schizmatyckimi

archirt^jami, aby »zjednoczenie« pokaza ludowi, wtedy

otaczano cerkwie wojskiem dla bezpieczestwa. Kiedy

np. w Wilnie wici na sufragana apostat Michaa
Houbowicza, w asystencyi Antoniego Zubko i schi-

zmatyckiego archireja, wtedy otaczao cerkiew pi
sotni kozaków (I, 132), a kiedy' si wybiera na ob-

jazd eparchii, aby wizytowa cerkwie, wtedy udawa
si do gubernatorów z prob o stra policyjn (III,

518). — Synod rozporzdzi po dokonanym akcie

apostazyi. eby na dniu 13 czerwca r. 1839 odbya
si wszdzie uroczysto dzikczynna za » zjednocze-

nie* Unitów. - - Miay by procesye z biciem w dzwony
i wiceniem wody. — Wszelako ProtazoAV pozosta-

wi to rozsdkowi Siemaszki, jak i czy mona t
uroczysto odprawi. Ale Siemaszko owiadczy sta-

nowczo, e tem naboestwem osignitoby wrcz
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przeciwny skutek, ni synod zamierza. Najpierw czas

zbyt krótki na przygotowanie wszelkich > ostrono-

ci «. a powtóre. na ten dzieii przypada u acinni-
k(')W Boe Ciao, wic > mona si tecio ohftwiac, e
naród zjednoczony zamiast i na uroczysto do

cerkwi, przyczy si do procesy i rzyinskiego da-
rJiowirsnyt. jalio zan\sze wedle dan^nego ziry-

czajit robih. Naboestwo wic kae odprawi w ka-

tedrze w Zyrowicach sufraganowi ^lichaowi (Hou-
bowieowi), a sam porozumie si z dziekanami i za-

raportuje nastpnie, czy wogóle w przyszym czasie

bdzie mona to naboestwo odprawi, czy nie (II.

140. 141, nr. 53, 54. I. 137). W dwa lata potem spró-

bowano ponownie z tem naboestwem dzikczyn-

nem. Synod przepisa. el)y si odbywao w kady
dziewity czwartek po Wielkiejnocy (III. 571). ale

w r. 1841 ograniczono si jeszcze na 5 cerkwi, po

miastach litewskiej eparchii. Po wsiach miao si od-

prawi tylko tam. gdzieby lud sam tego si doma-
ga — czyli innemi sowy, nie odprawio si nigdzie.

W miskiej eparchii kaza Siemaszko odprawi to

naboestwo w 9 miastach, ale i to tylko tam, gdzie

nanid by zwyk si schodzi na uroczysto Hoego
Ciaa. kl()ra^ ol)chodzi w Unii; tam za. gdziel)y si
ol)awiano. e lud si nie zbierze, nie pozwoli wcale

urzdza uroczystoci dzikczynnej (III, 573).

Nic wymowniejszego nad te sowa, dowodzce,
e w trzy lala po akcie odstpstwa ksiy, lud jesz-

cze nie wiedzia urzdownie o tem, e jest uznany

za schizmalycki i e o dzikczynieniu Panu Bogu za

to mniemane szczcie wcale nie myla.
Wspominalimy ju poprzednio, jak wykrtn

odpowied da Siemaszko wocianom w Doiorach.
kirdy mu si alili (r. 1837) na to. e im zabrano

cerkiew na schizmalycki uytek, pouczajc ich. e
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prawosawie a Unia to jedno i tosamo (If, ii). W mia-

steczku Batnle bagao go 300 wocian »na kola-

nach . eby im cerkwi nie przeksztaca, a gdy proba
ich nie odniosa skutku, wtedy po jego wyjedzie wy-
rzucili carskie wrota i odstawili na bok peresto. Sie-

maszko dowiedziawszy si o tern. wnirjs do Budowa,
aby kaza wywie do Astracliania mar.szaka kowel-

skiego powiatu Janiszewskiego, bo jego uwaa za

sprawc tego buntu (U. 94).

Dziao si to ju w r. 1835. kiedy zaczto prze-

ksztaca cerkwie unickie na prawosawne i zapro-

wadza zmiany. Ale jeszcze kilka lat potem stay
now^o przeobraone cerkwie pustkami, bo lud stroni

od nicli. Czujne oko moskieAYskich czynowników le-

dzio jednake postpowanie ludu i Siemaszko otrzy-

mywa dokadne donosy, które z czasem a niemie
mu si stay. Tak np. hegumen tryhurskiego klasztoru

Skiborski doniós mu (22.7. 1839). e w dekanacie

oiLTHcJilm i witebskim nie odprawio 3106 para-

fian wielkanocnej spowiedzi, podajc za powód, e
nie mog i do cerkwi, przeksztaconyci na schi-

zmatyckie. W listopadzie tego roku ju dono-

si Siemaszko synodowi, e wszyscy parafianie na-

wróceni, przyczem wspomina mimochodem, e
trzej najbardziej winni ksia za to. e lud w upo-

rze podtrzymywali, zostali w^ywiezieni do orowsl^iej

gLibernii ').

' I Wedle relacyi Siemaszki byo w oti-rnchim dekanacie wy-
trwaych l'nitó\v : w parafii oivnickiej 53, hossoicskiej 37,

niedassoH-skiej 45. didkowskiej 129, zaknsioiuskiej 15,

mcIiaoiLskieJ 78, w dekanacie }viehskim'~hYlo: w parafii

ivitehskiej 450, paszyskiej 1058, iiychowskiej 1171 ill,

130, nr. 45). — Trzej wywiezieni ksia nazywali si: Mo-
dest Mance\yicz, Jan Obuszyski i Andrzej Soko-
owski (II. 132. nr. 46).
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Zda\val)y si iiio.iio. e przorahiaiiie ceikwi uni-

ckich na schizinalyckie. kl(')re si ropoczo w r. 18Hi.

a wloko przez lat kilka, nie wywoao goniejsze^yo

o|)oru ze strony ludnoci unickiej. Widocznie jednak
oljawia si tego Siemaszko, bo wzywa pomocy gu-

bernatorów do »ustrojenia« pierwszych najwaniej-
szych cerkwi, przyczem rozkada t robot na czas

duszy. Rozpoczto wic od kilkunastu, a zwolna
wszystkie przerobione zostay ').

Czyby doprawdy lud unicki mia l)y obojtny
na to dzieo zniszczenia swych .witoci ?

') Najpierw wezwa Siemaszko knnsy.storz litewski, eby
»uslroil« w ikono.stasy i prestoy 21 cerkwi (/rodsirskicj

gubernii, a równoczenie prosi o pomoc gubernatora gro-

dzieskiego M. J. .Murawiewa illl. H8— 90). Taksamo
w miskiej [fiibcrnii dopeni gubernator Drebiisz przeo-

braenia 18 cerkwi (III. 107), a nastpnie jeszcze zabra
si — na wezwanie Siemaszki — do (58 innvcli cerkwi

(III. llOi.

Rzecz ta jednak musiaa i6 wolno, bo w nastp-
nym roku (1835) wzywa Siemaszko grodzieskiego gu-

bernatora Koptewa, aby si zaj ustrojeniem wymienionych
ju w przeszym roku 115 cerkwi unickich w schizmuty-

ckie oznaki (III, 168). W tym te roku posza robota sporo,

bo do 103 ju przeksztaconych, przybyo 22(1 cerkwi (III,

213). W nastpnym roku (183()) przeksztacono 3<)() cer-

kwi (III, 254-, 274, 286, 290). — W biaostockim obwo-
dzie przemieni knia Dawydow najpierw 16 cerkwi (III,

112), a na drugie wezwanie Siemaszki, jeszcze tego loku

(1834) uczynione, zrobi tosamo z 2i innemi cerkwiami

(III, 115). — Wileski wojenny gubernator knia Dogoru-
kow przeksztaci 20 cerkwi (III. 116). — To przerabianie

cerkwi wloko si jednake nad podziw dugo, bo jeszcze

w roku 184-1 znaleziono w dekanacie bielskim (wileskiej

gubernii) w kilku cerkwiach organy, za co dziekan Kosty-

czcwicz zosta pozbawiony swej godnoci, a nowo miano-

wany dziekan opuszyski odebrji polecenie, aby przy jio-

munj polic/ji organy powyrzuca! (III, 601).
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Theiner podaje dokument, wedle którego gmina
Uszacz (W witebskiej gubernii) wysiaa w r. 1885

protest do ministerstwa owiaty, e j pozbawiono

cerkwi i zmuszaj do wyznawania wstrtnej wiary.

Na co otrzymaa odpowied od biskupa Buhaka, e
przysan zostanie osobna komisya. Przybya te rze-

czywicie komisya. ale odesza — natrzsajc si z ez
parafian. — Niestety, temu dokumentowi nie moemy
przyzna wielkiej wagi. bo 1) w r. 1885 Buhak ju
nie y. i 2) w tym roku jeszcze nikt nie zmusza
do jawnej apostazyi '). Wspomina nadto Theiner pa-

rafi unick, która spalia apostat wraz z cerkwi
sprofanowan, ale nie podaje nazwy ani roku tego

zdarzenia.— Wymienia przytem inn jeszcze paraO
(Pustynie) w obwodzie mcisawskim. która ró-

wnie opór stawia (1. c. I. 392). Byo jednake ta-

kich paraiii wicej, które czynny opór stawiy profa-

nowaniu cerkwi '-) — a cho Siemaszko starannie

o tem milczy, to jednak z jego sów domyle si
tego mona. Wspomina bowiem w r. 1885 o jakich
nieporzdkach, które wybuchy w Romanowie. Choj-

nie. Arahinowie. ochozn'ianach. StaJecJiu (III. 180,

139, 140. 141. 149). ale dowiadujemy si od niego

tylko tyle, e tam szlachta nie pozwolia zaprowa-
dza nowych zmian w cerkwiach (III. 149). Takie-

same nieporzdki « wybuchy w miasteczku Ratnie
(III, 141). o którem ju wyej bya mowa. i w hy-

'j Theiner 1. c. II. 332, nr. 110. Relation ecrite, donn par

les habitans du village d'Uszacz, district de Lepel. prorince

Vitepsk. — Protest Lubowiczan podany przez Theinera

fnr. 111) by wysany r. 1829, a wic nim Siemaszlco za-

cz swe » dzieo*.

-) W Porozowie, Czyach. Szczytach. Korwinie, Berezowie,

osinie, yskowie, Zelwie. Izabelinie, Szeraszewie. Pieskach

i wielu innvch — L i ko w s ki 1. c. 341.



ei'sJi'uii klasztorze (III. liO). W DroJiiczi/nic mu-
sia by take - nieporzdelv-, bo wocianin Borys

Zajczow wniós skarg przeciw miejscowemu paro-

chowi. a Siemaszko zalicza <io do rzdu ych wo-
cian, którzy stawali w opozycyi do nowego porzdku,
z poduszczenia szlachty (III, 152). Jakiego rodzaju

byy te » nieporzdki -<, nie moglimy si doczyta,

ale szy one przed komisy sdu wojennego, a Sie-

maszko niejednokrotnie si ali, e czonkowie tych

komisy i zbyt agodnie sprawy sdzili (Iii. 14-0).

Zdaje si te nie ulega wtpliwoci, e sia opo-

zycyi polegaa na stanowisku, jakie wobec nowego
przemieniania cerkwi 'zajo obywatelstwo, które nie-

wolono do tego, aby dostarczao materyau budowla-

nego (111, 245). Dlatego synod da od Siemaszki

(r. 1887) referatu, którzy z obywateli polskich gó-
wnie t opozycy ludu wywouj, na co Siemaszko

na razie owiadczy, e danej odpowiedzi nie moe
da na urzdowej drodze, lecz da j »konridencyo-

nalnie< za powrotem do Petersburga (111. 880).

Cliobymy przypucili, e lud unicki nie po-

zna si na tern. co si dzieje, i e w ciemnocie swo-

jej, podobny do owiec, pozw^oli si Siemaszce i re-

szcie apostatów zawie w schizm bez szemrania,

to jednak sam Siemaszko zadaby kam temu przy-

puszczeniu. Do przytoczy ten laki. e korzysta

nawet z jarmark(')W, aby — liczc na ciekawo li-

cznie zebranego ludu — urzdza w tyche mit\j-

scach uroczyste naboestwa. Dziao si to jeszcze

w cztery lata po dokonanem dziele apostazyi. W y-
rowicach np. przypada (1.1(1. 1812) jarmark i Sie-

maszko umylnie tam pospieszy z Brzecia, urzdzi
naboestwo uroczyste, aby lud przyzwyczai do wi-

doku nowych »kostiumów<< i brodatych duchownych



(II, 207). Taksamo w roku nastpnym pospieszy do

Poajcia. gdy tame przypada jarmark (2.7. 184-3),

i donosi synodowi z radoci, e ludu byo peno
we wspaniaym kociele, który niegdy nalea do Ka-
meduów. — Szkoda tylko, e przytem naboestwie
zaszy dwie okolicznoci, które ten tryumf radosny

zamciy. Najpierw dostrzeg ze snmtkiem, e kiedy

diakon, stanwszy w carskich wrotach, wymienia car-

sk rodzin, wtedy tak wysocy nawet dostojnicy, jak

andarmski jenera hr. Buxhówden i kurator nauko-
wego okrgu hr. Gruber, nie skonili gowy, jedno

wdziczyli si do hr. Ogiskiego i miali si z nim
razem. Da im te surowy wygowor nastpnie, e
wobec ;> innowierczego « zebrania nie powinni dawa
zgorszenia.

Widocznie wic chybio to naboestwo celu,

skoro zebranie skadao si z » innowierców <- a nie

z ;>nowozjednoczonego« Urdu. Ale, co gorsza, w cza-

sie naboestwa, kiedy Siemaszko schodzi z otarza

ku balustradzie, aby lud bogosawi, spada mu na
gow trzcinka. dugoci pó arszyna. Policya wyle-
dzia, e t trzcink puci kto na niego z ciciwy,

przymocowanej gwodziem do balustrady. Ale Siema-
szko sam chcia zatrze niemie wraenie i zape-

wnia, e na wasne oczy widzia, jak trzcinka spa-

da z gzemsu. czy obrazu (II. 231).

W Petersburgu chodzio te widocznie o to. eby
mie pewne wiadomoci, jak si zachowuje lud wo-

bec nowo zaprowadzonej schizmy i dlatego synod
dwukrotnie da od Siemaszki referatu, czy lud na
Litwie nie ochód we \vierze i czy wypenia obo-

wizki religijne? Pierwszy raz (r. 184-0) da Siema-

szko ogólnikow odpowied, e jeszcze s tacy, któ-

rzy nie chodz do spowiedzi, ale e tego opuszcza-

nia obowizków nie naley uwaa za brak wiary

10



(111. 028). Po Irzecli lalacli. gdy nm nakazano odby
objazd iiowozorganizowanych eparchii. zda ju refe-

rat szczegóowy. — Zapewnia, e naród coraz wicej

przyzwyczaja si do swoicli zjednoczonych* paste-

rzy, a to co gubernatorzy donosz, e ochód w wie-

rze, cakiem si mija z i)rawd. Dowodz tego cyfry,

bo gdy w r. 1839 nie spowiadao si 7().99ri ludzi,

to w r. 181-2 byo ju tylko 21,238 takich, którzy—
od cerkwi stronic — spowiedzi nie odprawili. Zwolna

bdzie si lud coraz bardziej uspokaja, w miar jak

na to pozwol nieprzyjazne ywioy, kl(He niei)rdko

uspokoi si dadz. Prawowierno ludu jest naj-

lepsza w mohilewskiej. niniejsza ju w i^oockiej. mi-
skiej, a najgorsza w litewskiej eparchii (11, 225).

Widzielimy jednak poprzednio, e na Biaorusi

by opór duchowiestwa daleko silniejszy ni na Li-

twie, a liczba apostatów zrazu bardzo maa. Lud na

Biaorusi widocznie te musia stroni od cerkwi

nowo przerobionych, bo Siemaszko sili si na dugi

wywód etnograliczno-historyczny. w kt)rym stara si
t ozibl'o. ludu wyt(')maczy. — Biaorusini — po-

wiada — mieszkaj w sioach, rozsianych na wielkich

przestrzeniach, a cerkwi maj mao, i chyba tylko na

wielkie wita licznie cigaj si do cerkwi, zatem

te i teraz do cerkwi nielicznie chodz. Obok tego

j ednak dodaje, e plemi liiaoruskie byo dugie czasy

pod wpywem aciskiego duchowiestwa, e przy-

wyko do procesyj i r()nych ; dodatków «, dziaaja^-

cych na wyobrani. Mimo to, byoby niesprawiedli-

woci i^odejrzywa ten lud o brak przywizania do

prawosawia, lecz jest chodny dla prawosawia, bo

by takim dla Unii. Gównie winien temu wpyw szla-

chty |)olskiej. ])o za któr ukrywa si ducho\yioi'istwo

aciskie (IK 228).
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Nie wesoo wic wygldao na Biaorusi z nowo-
zaprowadzonem prawosawiem. Ale na Litwie byo
jeszcze gorzej. W trzech guberniach htewskiej epar-

chii mieszkao pótora mihona katohków, tj. dwie trze-

cie wszystkich katohków caego cesarstwa, a pomi-
dzy nimi mieszkao tylko 700.000 unickiego ludu »nie

dosy jeszcze utwierdzonego w prawosawiu i skon-
nego do podszeptów*. Inne eparchie miay dawne
biskupie stolice, Siemaszko za musia j zaoy
w Wilnie, wporód fanatycldego duchowiestwa aci-
skiego i ludu. którego ssiedztwo z Królestwem Pol-

skiem utwierdzao w fanatyzmie (I. 167).

Nie wdajc si w ocenienie tych w^^^Yodów,

stwierdzamy tylko ten fakt. e sam Siemaszko w r.

1848 uznawa, e lud unicki wcale do schizmy nie

by przywizany. ]\Iimo to usiowa przed synodem
przedstawi stan rzeczy w róowem wietle i dowo-
dzi, e lud nietylko nie ochód w wierze, ale e
duchowiestwo »nowozjednoczone« coraz wicej zy-

skuje poszanowania, nawet midzy innowiercami.

Jednake ostudzenie wiary nastpio rzeczy-

wicie — to przyznaje Siemaszko — w powiecie

drueskim (giibernii witebskiej) i dzlnieshim
(gubernii miskiej), gdzie nawrócono na prawosa-
wie kilka tysicy ludu unickiego, który ju by
przyj obrzdek aciski. Tam naród jeszcze si
chwieje i potrzebuje utwierdzenia (11, 226). — To wy-
znanie w ustach Siemaszki jest bardzo wane, ale

waniejsze jeszcze to. e byy powiaty, jak dzinie-
ski. które jeszcze po 20 latach byy u niego »na
chudom szczetu«. tj. mao liczy na ich prawowier-

no. Taksamo w trzech dekanatach podolskiej gu-

bernii: kamienieckim, jampolskim i hajsyskim.
nie czynia schizma wielkich postpów, bo lud tak

gromadnie tam przyjmowa aciski obrzdek, e
10*
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wreszcie na cafeii) Podolu bya tylko jedna cerkiew

unicka i to w Kamiecu rodol^kim ').

Pó wieku mino od tego » nawrócenia «. a sami

^loskale dzisiaj inaczej si na to zajiatruj i inny

sad o niem wydaj. Roku 1894 zamiecia Ji'ntif<h'ajai pod l\oniec roku szereg artykuitw w ktiuych

cae to nawrócenie otwarcie potpia.
»Siemasz]vO zdawa si dziaa zbyt i)owolnie,

wic wmiesza si w to •Murawiew. gubernator w Gro-

dnie i wywii-ni iiai'i |)resy ])rzez jtrokurora synodu
Protazowa«. : Zebrano tedy ])odiisy za pomoc iir(')li

i gról), bo o nic te wicej nie chodzio. Ale naicid

przywizany do swego obrzdku, nie mcig go si wy-

rzec tak atwo. To te gdy przyszo do urzeczywi-

stnienia w praktyce nawrócenia, dokonanego na jii-

mie, ludno im Icka wszdzie stenciaa sfanowczij

opór. W wielu ntiejscowociadi }nas/ lada azhro-

iy si ir irid// i Tiosij i zapautitale Itroitiif

swego obrzadla. Dla poloiaoiia tego zbrojnego

*) R. 1828 byo w podolskiej gubernii okoo -l-.SOO Unitów,

a potrzebom ieli (hichownyiii zaradzali ksia uniccy. Ale

poniewa za czasów Katarzyny II poniszczono kocioy
i kaplice, przeto ksia ci uniccy zajmowali miejsca kape-

lanów przy aciskicli kaplicach i ko.cioacli. — W miar,

jak lo duciiowie.slwo wymierao, przechodzia ludno uni-

cka na obrzdek aciski, tak, e w r. 1835 liczono ju
tylko Unitów: w obwodzie kamieniecko podolskim 003, jam-

polskim 27i-, liajsyskim 17i-6, a wszystkich razem w ca-

ej <rubernii 2999. — W r. 1839 byo — wedle obliczenia

Siemaszki — ju tylko pótora tysica unickiego ludu i 16

ksiy podeszych wiekiem, których do prawosawia nie

zdoa nakoni (III, 483. Ii, 132). Tak zreszt mao dba
o unick ludno w tych stronach, e kiedy mu rzd ofia-

rowa w r. 1835 dwa ko.<5cioy poklaszlorne ftywrowski

i knniaskii, wtedy odnn')wi ich przyjcia dlatego, e nie

chcia ••bezmiestnym^ ksiom unickim dawa utrzymania

przy tyfhe kocioach illl. 119. ll-2l.
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oporu )iie pozostawao nic innego, jak iveziva so-

hiie i km^awemi rodkami tumi opór ludnoci «.

» Wreszcie i samo prawosawie okazao si nie-

trwaem. Od r. 1839 — 1864 setki tysicy tych neo-

kreowanych prawosawnych jak ich dzieci, jawnie po-

wrócio na ono iKatoUcyzmu: a obok tego. w miar
powstawania nowych pokoleii. zwikszaa si take
Hczba > ukrytych katolikóii' -, potajemnie wyznaj-
cycli swoj wiar, zwaszcza w epoce jenera-guber-

natorskich rzdów ^hn^awiewa i w nastpnych latach,

liczlia ukrywajcych si katohków wzrosa do ol-

brzymiej wysokoci*.

»Za czasów ^lurawiewa > }fan'rócili« komisarze

wociascy na Biaorusi mnóstwo katolickiej ludno-

ci biaoruskiej, bd pojedynczo, bd caemi rodzi-

nami. Samo przez si rozumie si, e takie >nan'ró

cenie « byo czysto zewntrznem i pozornem tylko.

Nawróceni po roku. lub po paru latach wracah ja-

wnie do katolicyzmu, lub te skrycie go wyzna-
wah« 'j.

To brzmi cakiem inaczej, ni opowiadanie Sie-

maszki. kt(')ry opór ludnoci unickiej przedstawia jako

przewanie bierny.

Natomiast sam przyznaje, e u ludu. który ju
by przeszed na obrzdek aciski, napotka na opo-

zycy czynn i elazn. Ju w r. 1884-. a wic ró-

wnoczenie gdy rozpocz'to przeksztacanie cerkwi

unickich, wzito si do zabierania kocioów i kaplic

aciskich, tam gdzie obok cerkwi pobudowane byy
nowe. albo gdzie cerkwie stay w opuszczeniu, z tego

powodu, e lud unicki przyj obrzdek aciski. Tak
np. zabra jNIurawiew — na wniosek vSiemaszki — ko-

ció w Rajcach mimo protestu dziedzica, pukownika

*) efr. Kurver Poznaski nr. 6. r. 1895.
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Rajeckiego. z tej racyi. e obok kocioa bya cer-

kiewka uboga i maa (III. 90). — Taksamo knia
Do-fgorukow zaliia w tyme roku dwa kocioy (czu-

czelicki i szy<zkow<ki). w VLin;iw?zy aciiiskich ksiy,
zapisa paraian w poczet rnit(')W illi, 12;")). W roku

18HÓ zabrano koció w Skokach i Hobownie. (mia-

steczku suckiego powiatu), nadto kaplic boromel-

ska i koció grodziesko-chmarnicki (III, 129, I hS,

170. 197).

Nareszcie wyda synod rozporzdzenie (29.2

1840), eby wszystkie te parafie unickie. kt('»re byy
ju przeszy na oiirzadek aciski. naAvraca na i)ra-

wosawie. Ukaz ten trzymano jednak lak dalece w ta-

jemnicy, e Siemaszko przesyajc go swemu suira-

ganowi loubowiczowi. nie pozwoli go nawet kon-

systorzowi brzeskiemu komunikow^a (III. óOO). Mi-

nisterstwo spraw wewntrznych domagao si jednak

przy tern. eljy zachowano dotychczasowe przepisy

prawne, wedle których musia biskup aciski da na
pimie pozwolenie, eby acinnik móg przyj pra-

wosawie, i akt ten musia si nadto odby w ol)e-

cnoci delegata biskupiego. Ta klauzula bya jednake
bardzo niemia Siemaszce, domaga si wic ominicia
lego prawa, wywodzc, e biskup Klgiewicz (wilcTi-

ski) daje pimienne powiadczenie, ale robi i)rzyl('ni

nieznone zastrzeenie: Jeeli ludzie dobrowolnie
przf/Jnn(J(i pniu-osfatrie <. To zastizeenie wyglda na

to. jakby wogóle kogo zmuszano do przyjcia prawo-
sawnej wiary i jakby si biskup zastrzega, e kto

przymuszony, temu bdzie wolno jeszcze kiedy wn')-

ci na katolick wiar (III. hib). Obecnoci delegata

biskupiego take nie piagn Siemaszko i wierzymy
bardzo, e mu bya niewygodna : domaga si wic,
eby si bez niego obywao, ho aden ksidz la-

tolichi nie zezwoli dobrowolnie na to, aby w Jefjo
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obeciwci 'kafollcii na pyati'os(nvie przecho(hili«

(III, 518). — wiadectwo, zaprawd chlubne, wobee-
tak olbrzymiej apostazyi duchowiestwa unickiego,

jaka si przed rokiem wanie dokonaa!
Zaczto wic » nawraca « lud aciski, nie pyta-

jc o biskupa, a w jaki sposób urzdzano te ; mi-

sye«, zadajce hab wiekowi naszemu, pouczy nas

najlepiej historya » nawrócenia « parafii Leonpola.

Udao nam si jej przebieg wyledzi we wszystkich

szczegóach, pomidzy rozporzdzeniami i referatami

Siemaszki, zaczem opowiadanie nasze zasuguje na

zupen wiar.

Leonpol ley, w znanym nam ju z uporu, jio-

wiecie dzinieskim. Parafia przyja r. 1806 obrz-
dek aciski, a po 35 latach przypomniano sobie,

e bya kiedy unick. Zjechali tedy (r. 1841) do Le-

onpola : koleki sowietnik ]\Ielnikow, powiatowy s-
dzia Isajewicz. rotmistrz sztabowy Jackowski (oczy-

wicie nie sam, tylko z wojskiem), nadto deputat du-

chowny Andrzej Litwinowski i kandydat na nowego
proboszcza, Alojzy Jurewicz — wielki nenam. jakto

wida std. e ju go by Antoni Zubko, na skargi

parafian, przegna z parafii. — Ci panowie odprawili

»misy < w ten sposób, e zapisali ca parafi w po-

czet prawosawnych ludzi, a byo tego 2067. Wszystko
to stao si na mocy tego argumentu, e kiedy pa-

rafia bya przed 35 laty unick, to teraz musi by
schizmalyck. Zamieszao si te pomidzy > nawró-

conych « i 29 takich, którzy nigdy nie byli Unitami,

tylko z dziada i pradziada aci unikami, ale i tych

zapisano, w przypuszczeniu, e z czasem si nawróc.
Trafili si pomidzy » nawróconymi « i tacy. którzy

byli wanie w wiecie; ci wic nawrócili si mimo
swej wiedzy i woli — wystarczao, e zostali za-

pisani.
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Nnwr(')ceiiie poszo wirc .lindko. ale c — kiedy

nie byo trwae' Paialianie wysali skarc do iiiini-

slerstwa spraw wewntrznych, na rce jeneraa Dop-
pelniejera. Skarga jiosza do synodu, a slaniad do Sie-

maszki ; niedziw wic. e si nie posiada z gniewu,

bo kade takie zaalenie psuo mu kredyt w l^eters-

burgu. Da wic odpowied z widocznem rozdranie-
niem, e caa ta gupia skarga jest poprostu wymy-
sem tego stronnictwa. kt(')re usiuje zawsze i wsz-
dzie jego dziaanie przedslawi w taszywem wietle.

Daje te przytyk ministerstwu, e przyjmuje takie

skargi, a wtedy, kiedy dziedziczka Leon})oIa. fana-

tyczka< opaciska. pakami i robocizn nawracaa
parati;i na acii'iski ol)rz;idek. to nikt skargi nie po-

dniós. — Widocznie te paki i rol)Ocizny nie mu-
siay wywoywa skarg adnycb — bo istniay tylko

w wy()i)rani Siemaszki. k[v\ oczywicie nie pojmo-
wa innego apostolstwa krom gwatu lub podstpu. —
Dlatego te przedstawia synodowi, e na takie zaa-
lenia i skargi nie powimio si wcale zwraca uwagi,

lecz w ssiednich powiatach, lisneskiin i wilejskim.

z takimesamym |)os|)iechem urzdza misye. jak

w Leonpolu (111. 1()9). — Przy caem tern zdarzeniu

odegra najglV)wniejsz rol pi'zebiegy czynownik
INIelnikow. dlat(*go Siemaszko uda si z proi) do
jenera-gubernalora INIirkowicza. eby go czasem nic

odwoywa do Wilna, bo toby bv tryumf dla acin-
nik)w. gdyljy l(;go urzdniki usunito od pola no-

wego dziaania, na kl(')rem lak wietne pocz zbie-

ra plony (II. 170). Pizeczywicie. I\[elnikow. zdobyw-
szy sobie osli-ogi w Leonpolu. -nawnk nastpnie
jeszcze kilka tysicy ludu aciskiego.

Helerat Siemaszki na skarg Leonpolan jioskut-

kowa widocznie, bo ministerstwo nie wzio ich

w obron, aciilski biskup nmsia ich wykreli z liczby
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katolików. Sekretarz opaciskich. apicki. zoJiowiza
si imieniem dziedziców Leonpola, a dzierawcy teje

woci, bracia Korzeniowscy, zobowizali si swojem
imieniem, e bd now wiar parafian szanowali.

Synod zda referat o szczliwem dokonaniu dziea

samemu carowi, a car zawoa: »saAva Boiu«
(III. 74^7).

Car dzikowa Bogu. ale > nawróceni « wcale nie

chcieli wykonywa nowej wiary. opaciscy wydalili

ze suby swego sekretarza apickiego za to. e przy-

oy rk do > nawrócenia « parafian; dzierawcy,

wbrew zobowizaniu, nie utwierdzali ich w prawo-

sawnej wierze, tylko owszem w » uporze «, a co gor-

sza. Bernardyn ^larcinkiewicz i inni ksia, upór

podtrzymywah. Duchowni schizmatyccy wysali wic
skarg na parafian, e nie chodz do cerkwi, i wy-

sano dlatego do Leonpola ponown komisy — pod

dowództwem oficera sztabowego korpusu andarmów,
omaczewskiego. — Oficer ten nie dowodzi oczywi-

cie duchownymi, którzyby byli przecie powinni

urzdzi misy i nawraca sowem Boem twardych

grzeszników, lecz odby misy wedle poj moskie-

wskich i doniós niebawem, e porzdek panuje w Le-

onpolu. Ale Siemaszko narzeka, e ten referat by
powierzchowny i e parafianie jednak do cerkwi i do

spowiedzi i nie chcieli. Biskup Zubko wyznacza
im kolejno terminy, w czasie których koniecznie mieli

wypeni swe obowizki schizmatyckie. z zagroeniem,

e gdy ostatni z tych terminów minie (22 sierpnia

184-8 r.). wtedy gubernator miski wemie Leon pol

w opiek «.

Tymczasem dziedzic Leonpola opaciski. bdcy
urzdnikiem przy jenera-guberiiatorze w Wilnie, zrobi

wniosek (r. 18i3) o powtórn komisy, celem roz-

patrzenia dokadnego, którzy z jego parafian rzeczywi-
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cie nale do prawosawia, a którzy s katolikamL

Ale Siemaszko opai* si wysaniu tej komisyi. — o-
paciMski jako urzdnik powinieuby wiedzie, e jego

ludzie Sil ju od 2 lat nieodwoalnie prawosawnymi,
a gdyby si jego woli siao zado, toby kadn .szl((-

cJicic saicia o samo ftdanu\ eby jego ludzie

prawosawni na acin powraca mogli. — Ta obawa
Siemaszki charakteryzuje dostatecznie sposób, w jaki

parafie nawracano — i nie potrzebuje komentarza!

Naley tedy niezwocznie wzi w » opiek « Leonpol,

a tosamo naley zrobi z innemi paraliauami dzi-

nieskiego powiatu, w których tesame bunty si
dziej, co w Leotipolu (lll, 750).

Nazwiska tych innych upartych parafij znajdu-

jemy na innem miejscu, mianowicie: Umioui. Frzc-

brodtj. Dndakowice (lll. 7i)2). wszystkie bowiem
spotka tensam los, co Leonpol ').

Zajto tedy nieszczliw te pandl w kazionn
opiek < w r. IHi-i. a dziesiciu najbardziej upartych

parafian wywieziono do klasztorów, podzieliwszy ich

wedle rozporzdzenia Siemaszki na czci, po ti'zech

i czterech (lll, 71)1). Nadto wysa Siemaszko archi-

rnandryt na objazd powiatu dzinieskiego, eby mia-

nowicie dochodzi, czy który z duchownych schizma-

tyckich nie jest winien uporu parafian i eby w da-

nym razie przedstawi lepszych kandydal('»w (111. 7i)H).

Wszystkie te zabiegi i rodki nie zdoay jednak

ulwierdzi w ])rawosawfiej wierze parafian l(H)npol-

skirli. jak wiadczy narzekanie Siemas/ki (III. 71)1).

Wacicielka Lconpola udaa si nawd wprost do
niego z prob, aby zaniecha jej poddanych, ale

') Oprócz po\vyszvcli. Ina je.<;zczo w tym powiocie aciska
parhfia \y Raihimhi. iiawi(')cona w Iciisam spo.s()t) (Tlioiiier

I. c. 376).
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Siemaszko odpisa, e za rzdów polskich czekaaby

j mier za jej postpowanie (I, 18-4). — Darujemy

rau t znajomo praw polskici. a grzecznoci po nim

nie powinna si bya pani opaciska spodziewa!

Sprawa leonpolska musiaa tymczasem nabra
rozgosu wielkiego, bo w r. 1845 zapytywa jenera-

gubernator ^lirkowicz o waciwe przyczyny uporu

parafian leonpolskich i umioskich. Siemaszko sp-
dza win na dziedziców tych woci. opaciskich
i Mirskicb, którym wprawdzie nakazano mieszka
w Wilnie, ale którzy mimo to potrafi wpyw wy-

wiera na swoicli poddanych, przez krewnych i s-
siadów, jak np. Mirscy przez córk swoj hr. Ogi-
sk. Nadto obaj rzdowi administratorzy, osadzeni

kolejno w Leonpolu, Rebusz, a nastpnie Tryzna, nie

pojmowali swego zadania, a cho spdzaH win na

nieudolno prawosawnych duchownych, to jednak

aden z nich nie wiedzia o tem. e aciscy ksia
wci przebywali w parafiach. Czynili to mianowicie

zakonnik Ossoliski, który przebywa u obywatela

Szadurskiego w Bolnie, i proboszcz miorski Czapule-

wicz (II. 331—334, nr. 35). Z powodu tego donie-

sienia zjecha do Leonpola i Umionów gubernator

Zerebcow i w listopadzie tego roku (1845) doniós

Siemaszko iMirkowiczow, e obie parafie odprawiy
spowied. Radzi jednak, eby administracy rzdow
jeszcze przez rok w tvche wociach pozostawi (II,

334, nr. 36).

'

O ile ta ostatnia »misya« gubernatora bya sku-

teczniejsz od poprzednich, o ile jej wpyw by gb-
szy i trwalszy od poprzednich, nie umiemy oznaczy,

ale dosy nam wiedzie, e dzierawca Leonpola Fran-

ciszek Korzeniowski, pozostawa cigle pod dozorem
policyjnym. Kiedy go w r. 1852 wybrano sdzi po-

wiatu cizinieskiego, wtedy Siemaszko by do naj-



wyszego stopnia ol)i]rzonv. e jeneral-.miljonuilor wy-

bór len zatwierdzi. 1)0 uwaa to za Iryunil polskiej

intrygi (II, óH4).

\Ve wspomnianem ju i)rzez nas miasteczku

Pyzehrodziu odby inisy« znany nam ju czyno-

wnik Melnikow w w 1841 i »nawn3ci-< li()0 jKira-

iian. Parafianie tamtejsi przestali cbodzi do cerkwi,

od kiedy icb proboszcz Mancewicz zosta wywieziony

do orowskiej gul)('niii. ()pr(')cz H()(> l'nil(')W. zapisa

Melnikow na prawosawie 547 os(jb takicli. kt(')re ju
oddawna byy j)rzyjy obrzdek aciTiski. Sami je(]nak

si nie zgaszali, tylko wytropi icb nowy proboszcz.

apostata Sawicki. Posano tam nastpnie jeszcze ko-

misy i la odkrya jeszcze 226 osób. kl(')re take kie-

dy do l^nii naleay, ale przeszy na aciski ()l)i-z-

dek; — razem zdobyo wic dla prawosawia II liii

osób (III. ó9ó).

W ten sposób nawróci <')W Melnikow w samym
dzi.nieskim powiecie |)i tysicy os(')b. kt(')re nale-

ay do K'<)cioa katolickiego, a Siemaszko w uzna-

niu jego »apnslolski('j gorliwoci, wyrobi mu order

W. Anny 11 klasy (III, ()()2. ()()i). przez wzgld
na I o, e inni czynownicy moskiewscy nie okazy-

wali tjsamt^j dla i)rawosawia gorliw(jci. Nastp-

nie postpi JMelnikow na wice-gubernatora kowieii-

skiego (III. 747).

Tene aposto nawr('»ci parafia Kinoi^Pn i «/rze-

(jorzowUk wdzinieskim powiecie'), gdzie byo 1400

'i w (irzogorzowicacli by apostata Piolr Hiikinicz. którego

iina i (lwie eórki pozostay katoliczkami. Siemaszko do-

wiedziawszy sic; o tein, wezwa go przez konsystorz litew-

ski (r. 1845), e jeeli nie przyjm prawosawia i nic prze-

stan bve « zgorszeniem* parafii, pooonej pomit^lzy .a-

einnikami, wtedy »»n zostanie przeniesiony w inn okolic

dli. sil.
'
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parafian, jn od ]at 40 nalecych do Kocioa ka-

tolickiego (III, 608).

W Dudal'on-icach (giibernii mohilewskiej) stawi

kid takisam opór. jak w Leonpolu (r. 1843). jak nam
to skdind wiadomo, a dokona dziea nawrócenia

gubernator mohilewski Engelhard I . który przy po-

mocy wojska zapdzi lud do cerkwi. Tutaj dziao

si — zwyke owdy — witokradztwo, tj. wciskano

ludowi gwatem w usta Komuni, bo w ten sposób

ju kady de facto stawa si schizmatykiem. Naj-

bardziej uparci dostali po 300 rózg, a skutkiem

tych przekonywujcych argumentów umary trzy

osoby. — I ta parafia wysaa zaalenie do Peters-

burga, oczywicie taksamo bezskutecznie, jak wszyst-

kie inne ')•

Siemaszko jednak nic o tem wszystkiem nie

wspomina. Wiemy tylko z jego odpowiedzi, przesa-

nej synodowi, e tego zdarzenia uywao stronnictwo

polskie do nieprzyjaznego gadania ; ale on pociesza

synod, e ci ludzie zawsze i wszdzie wynajd po-

wód do szemrania. Owszem, wedle jego zapewnie-

nia — wywaro » dzieo dudakowickie« korzystne wra-

enie na mas duchowiestwa aciskiego, a chcie
eby u nas si obyo bez nieprzyjaznych zaj, jestto

chcie niepodobnych rzeczy. Jelibymy si cofali, to

oni bd tem mielej postpowali, jak tego dowodzi

wiadome dzieo, e niby wobec miskiego konsy-

storza, zbito wocianina przysanego dla upomnie-
nia. — Zreszt w Dudakowicach byoby ju od-

dawna wszystko w porzdku, gdyby tylko Antoni

Zubko umia lepiei obmyla swoje rozporzdzenia

(II. 223).

*) Por. Akta mczeskie Unii. Rocznik Tow. hist. liter. Pary
1866, str. 108 sq. — Likowski 1. c. str. 343—345.
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jest sposób, w jaki szerzono prawosawie '). Siema-

szko sam przyznaje, e tam, gdzie byy aciskie ko-

cioy, cisn si do nich tumnie lud unicki i pra-

gn przej na obrzdek acifiski. aby si w ten spo-

sób uratowa od schizmy (ITI. 088). Lka si te
Siemaszko wpywu duchowiestwa aciskiego i przy-

kaza dla tego swojemu duchowiestwu, eby pilno-

wao i ledzio, czy aciscy ksia nie odprawiaj
jakich czynnoci po za obrbem swoich parafii.

Chodzio mu mianowicie o guberni grodzie ii sl'q.

obwód biaostocki o^ziniaitski i zawiJejski (111.

590). Dlatego te domaga si u rzdu (ju w r.

1889). eby nakaza wygotowa imienne spisy lud-

noci katolickiej lak, eby ju aden ksidz kato-

licki nie móg nikogo nawróci na katolicka wiar
(III. 591).

atwo poj jak okropne byo pooenie ludno-

ci katolickiej, któr pozbawiono nawet w godzin
mierci pociecli duchownych, gdy ksia acifiscy,

z obaw^y przed kar, nawet woania konajcych su-

*) Dla uzupenienia wymienimy tu jeszcze parafie aciskie,

nawrócone w ten sam sposób, cho o nich Siemaszko nigdzie

nie wspomina. Chnrissczó}vka i Pohocir w r. 1841. —
Dzienioti-ice i Porozon-o (r. 184-3): Kleszczele (r. 1845);

Sn'ieió)vka. Warnawina, Puzjjreu', Sieliszcze, T/jka/iiia

(r. 186U). — Clr. \Viadomo.4ci polskie. Pary 18r)7— IHiil.

— Lescoeur, Eglise cathol. en Pologne. Paris 1870.

I, 315—337. — Meniorija przesany Piusowi IX z Wilna

na rce arcyb. Przyuskiego. Druk. Pary 1802. — Likow-

ski 1. c. 348. — Sieczkowski. Wiadomoci niektóre

do dziejów Kccioa katolickiego w polsko-rosyjskich pro-

wincyach, od rozbioru Polski, a do najnowszych czasów.

Jaso 1861, str. 187—197. — Periodische Blatter zur

wissenschaftlichen Besprechung der grossen religio.cen Fragen

der Gegenwart. ed. Dr. Scheben. Regensburg 1877. VI.

lift. 6.
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cha nie mogli. Tern gorzej, e wszystkie prawie a-
ciiiskie biskupstwa pod ten czas wakoway, adniini-

slratorzy za dyecezyj nakazyAvali swoim duchownym
stosowa si do rozkazów rzdu '). Naodwrót rozzu-

chwalali si schizmatyccy duchowni do tego stopnia,

e katolick ludno pdzili przy pomocy policyi do
swoich cerkwi, jak wiadczy zaalenie konsystorza

wileskiego z r. 1859 (11, 6i2— ()46 nr. 4-8).

Aby unikn takich skarg, wydal Siemaszko oso-

bn instrukcy dla swojego podwadnego duchowie-
stwa, jak si wobec aciskich ksiy miao zachowa,
jak przemawia do ludu aciskiego, który pierwotnie

by unickim, a jak wreszcie przekonywa upor-

nych. Przestrzega przytem, eby katolików nie na-

wraca, chyba eby si który sam dobrowolnie zgo-
si, bo te nawracania robiy najwicej niepotrzebnego

rozgosu (III. 659). W Petersburgu mylano ju na-

wet o tern. eby zaniecha tego » nawracania

«

byych Unitów, którzy przyjli obrzdek aciski, ma-
jc na wzgldzie niezomny opór. jaki wszdzie sta-

wiali; ale Siemaszko wypracowa dugi protest prze-

ciwko temu zamiarowi. Dowodzi, e duchowiestwo
aciskie i lak podtrzymuje lud unicki w uporze,

ogaszajc mu potajemnie bulle papieskie, a jeliby

jeszcze prawnie dozwolono ludowi pozosta w kato-

lickiej wierze, to wtedy bd do niej powraca ci,

którzy si jeszcze nie utwierdzili w prawosawiu. Je-

dni wyka si tem. e jeszcze sakramentów wedle
schizmatyckiego obrzdku nie przyjli u prawosa-
wnych duchownych, drudzy dowiod, e je przyjmo-
wali u aciskich ksiy. Trzeba przytem mie na

*) Likowski. Dzieje, str. 342. Siemaszko chwali yliskiego
jako «bahorozumniejszego» od swoich braci dlatego, e
w sprawie Kaplicy w Madziole zrobi mu ustpstwo (II,

534, r. 1852).
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uwadze, e urzdnicy w zachodnich guberniach dzia-

aj po myli szlacht^' i duchowiestwa aciiiskiego.

Jeliby wic wyszo prawo, pozwalajce ludowi uni-

ckiemu. kt(')ry przed iO laty. wskutek nieudolnoci

i niemocy unickiego duchowiestwa, zosta przez

ksiy nawrócony na obrzdek aciski, w tym ob-

rzaclku spokojnie pozosta, wtedy ksia bd tryum-

tuwali, bd lem gorliwiej nawracali, a ^nowozjedno-

czonych«, tj. wieo na schizm nawróconych, ogar-

nie zwtpienie i cae ;>dzieo zjednoczenia- moe si
zachwia. Przez pótora roku (od 29 lutego IcSiO)

naiwócoiio juk dziesi tijsicy ludu unickiego,

który by ju przyj ol^rzdek aciski, nieche wic
to prawo zostanie i nadal. Chyba to jedno monaby
przepisa. ebv prawosawni biskupi dziaali rosti'o-

pnie (II. Jt)i-19(), nr. 6 i).

Z powodu tego przedslawieiiia ponowi synod

(17 lipca IHi-2 r.) nakaz nawracania ludu aciriskiego

na prawosawie, który l)y dawniej unickim (111, (io9),

a w miar jak »dzieo< post|)()walV). dojrzewaa w l^e-

tersjjurgu myl przerobienia katolików wszystkich na

schizmatyków. Siemaszko jednak zna zbyt dobrze

si katolickiego Kocioa, jak aby l)y mia pochwa-

la ten zamiar. Ministerstwo mniemao, e lesame

rodki wystarcz, które poda Siemaszko do »nawró-

cenia« Unit(')W. ale nie pojmowao tego. e acinnicy

byli w cakiem innem pooeniu ni Unici i e przy-

tem nie posiadano tak zdatnego dziaacza pomidzy
aciskiem duchowiestwem, jakim by Siemaszko po-

midzy unickiem. Zaczem cae to denie raczej

suyo do wzmacniania, ni osal)iania katoli-

ckiego Kocioa i Siemaszko przez cae lal 15

daremnie odi'adza, cho jawnie dziaa nie m(')g.

Przyznano mu te wreszcie racY, ale poniewczasie

(I, 256).
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Niestety, odradzanie Siemaszki poszo niebawem
w zapomnienie, bo ju w rok po wydaniu jego pa-

mitników owiadczy minister spraw wewntrznych
metropolicie mohilewskiemu X. Gintowtowi, e zarzd
rzeczywisty dyecezyi katolickich spoczywa w rku
wadz wieckich, a biskupowi przysuguje tylko kon-

trola (Monlteiir de Rom. r. 1884, nr. 234).

11

*%
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Dowiadczon to jest rzecz, e wszelka ofiara

i powicenie dla jakiej wyszej idei. sprawia we-

wntrzne zdowolnienie, kt(3re jest najwiksz nagrod
na ziemi. adne cierpienia ponoszone dla teje idei.

nie zdolne s osla])i tego wewntrznego zadowolnio-

nia, jeli powicenie wynikao z pojjudek szlachet-

nych i niesamolubnych; w przeciwnym jednak razie,

czeka kadego czowieka rozczarowanie i zawód —
i to si sprawdzio na Siemaszce. Cae ycie powici
subie cara i schizmy, a schodzi do grobu ze skarg
na ustacli. Od IMoskali nie zyska uznania, na jakie

pracowa i do którego roci pretensye; nagrody pie-

nine i zaszczyty, o które musia dugo koata.
nie daway szczcia, a w domiar zego, nie tylko

swoi odwrócili sie od niego, ale i obcy nie taili si
ze wzgai-d.

O tern, zdaje si, nie pomyla nigdy, e nawet
u Moskali jest zdrada podan, ale zdrajca nie mniej

przeto godzien pogardy — i czci nigdy zdoby sojjie

nie zdoa. Przekona si dopiero poniewczasie, e ani

duchowni, ani wieccy za brata go uzna nie chcieli,

cho do przymusowego braterstwa przywiód blisko

dwa miliony ludu. Duchowiestwo schizmatyckie trzy-

mao si zawsze od niego zdaa i okazywao niedo-

wierzanie; czynownicy jawnie okazywali lekcewaenie
i pogard, robili mu czstokro na przekor.
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Sam ali si na to niejednokrotnie, e niech
wyszego ducliowiestwa prawosawnego bya ku
niemu zawsze jawna i to nie tylko w Petersburgu,

gdzie duszy czas przebywa, ale i za bytnoci w Mos-
kwie, dokd(18i2)podró umylnie odby.— Byli z nim
» ceremonialnie, ale z daleka «, serdecznoci daremnie
si doprasza (1, 257) '). To samo dowiadczenie zrobili

podobno i ci galic^^scy apostaci, kt{jrzy poszli na
Podlasie, aby poda rk do dziea wytpienia ostatniej

unickiej dyecezyi w Królestwie.

Co gorsza, nisze duchowiestwo prawosawne
nie chciao si stawia na równi z »nowo-^jeclno-

czoni/mi«, czyh apostatami, i z trudnoci tylko pod-

dawao si pod rzdy exunickich biskupów, pod które

si dostao po nowej organizacyi dyecezyi (r. 1843).

]\hnl'o lat dziesi, a niezgoda pomidzy staro-prawo-

sawnem duchowiestwem a nowo-prawosawnem,
bya bardzo jeszcze wiea i silna (II, 220),— a ztd
wynikay dla Siemaszki nowe i nieprzewidziane tru-

dnoci. Na jednych biskupów, jak uyskiego, na-

rzekali staro-prawosawni, e ich krzywdzi (II, 219).

wobec drugich znowu, jak Antoniego Zubko, czuo
si duchowiestwo »nowo-zjednoczone« pokrzywdzo-
nem. Z powodu tego byo, jeszcze w trzy lata po apo-

stazyi, duchowiestwo miskiej dyecezyi tak chwiejne,

e Siemaszko na dobre si lka, aby nie » odpado «,

zwaszcza e Zubko opuci dyecezy, dla braku
zdrowia. Siema.szi\0 sam pojecha tam dotd, aby
uj w siln do ster rzdów (II, 165; III, 566), ale

Opowiadaj wspóczeni, e kiedy w r. 1856 przyjecha

Siemaszko do Moskwy na koronacy cara, a schizmatyccy

biskupi, którzy go nie znali, dopytywali si, coby to by
za jeden, wtedy metropolita moskiewski scharakteryzowa

go w tych sowach: — »jest to Józef, ale nie ten, którego

bracia sprzedali, tylko ten, co swoich braci sprzeda.

«

IP
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i on doznawa w swojej dyecezyi oporu ze strony

schizmalyckicli popów i nnisia wywalcza sobie ich

posuszestwo, cho ich w swej dyecezyi mia wcale

niewielu (I. 206). Stara sie ich pozyska przez to. e
ich porolji dziekanami, ale i to niepomogo, tak e
wielu z nich musia potem z urzdu dziekaskiego

usuwa, bo zraali swem postpowaniem nowych
prawosawnych- (I, 18o; H, 209— 212).

Ta harda postawa duchownych schizmalyckich

znajdowaa poparcie w tem, e i gubernatorzy nie

chcieli odj?tpców stawia na i-ówni z prawosawnem
duchowiestwem. Widocznie nic w tem nie pom()g
ukaz osobny (9. 8. 180). który zakazywa robi r(')nic

pomidzy nowymi, a starymi prawosawnymi (III. 006).

Prawda, e ten ukaz by wydany pod specyalnym

adresem duchowiestwa acifiskiego, aby je powstrzy-

ma od wszelkiej moliwej i)ropagandy, ale widocznie

i Moskale nie wzili go sobie do serca, bo peno w pa-

mitnikach Siemaszki naizekaii. na te wanie oko-

liczno (11. 167, 861-: I, 206).

Wysi urzdnicy nie taili si wcale z lekcewa-

eniem »nowo-zjednoczonych« biskupów i samego

Siemaszki. Gubernator mii'iski. jen. Dopiiolmajei-. mia
cige zatargi z Antonim Zubk, a kiedy Siemaszko

przyby w jego zastpstwie do INIiska, wtedy nikt mu
si z urzdnik(')w nie przedstawi. By tedy zmuszony
uczyni >>ostry krok« — i to dopiero poskutkowao,

bo urzdnicy ofjcyalnie si przedstawili (II, J ()(>). To

samo spotkao go w dwa lata potem (1818), kiedy

zjecha do Kowna, aby tam w czasie jarmarku na-

boeiistwo odprawi. aden z obecnych tam wyszych
urzdnikiAY nie odda mu wizyty, a dwaj jenera-

majorowie, hr. Buxhr>wden i Zniakin. kazali mu to

nawet wyranie zapowiedzie (II, 281). Siemaszko

spdza i w tem win na polsk intryg. Wanie
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nowany carskim szambelanem i stan na czele opo-

zycyi szlacity polskiej przeciw Siemaszce. a czyno-

wnicy starali si przypodoba hrabiemu, baczc na

wpywy, jakie mia w Petersburgu przez siostr swoje

Ivublick (II, 235). Naley przytem i to mie na wzgl-

dzie, e wedle obliczenia Siemaszki byo w wileskiej

i grodzieskiej gubernii, na 723 urzdników wyszych,

tylko 140 prawosawnych (II. 545j. a i ci nie okazy-

wali dla »nowo-zjednoczonych« uczu braterskich, bo

wogóle nie uznawali ich za równych sobie wyznaniem.

Siemaszko podejrzywa ich, e czynili to tylko dla

przypodobania si Polakom. Zaczem nie dziw. e on

sam ze wszystkimi urzdnikami by w ustawicznej

wojnie, tak e »bez borby rzadko kiedy móg jaki

zamiar przeprowadzi « (I. 261).

Ksi Dogorukow take stara si przypodoba

Polakom i nawet na niego spdza Siemaszko cz
winy za to. e wybucho powstanie polskie (r. 18H3).

O prawosawie nie dba knia wcale, czego najlepszym

dowodem jego sawne odezwanie si na niadaniu

u archimandryty. Kiedy si wszcza rozmowa o religii

katolickiej i prawosawnej, odezwa si knia z lekce-

waeniem:— nie wiem, czyja wiara lepsza, ale kuchnia

ich lepsza od waszej (I, 262). Bibikow (od r. 1850)

nie tylko si z tern nie tai. e za prawosawnych
poczytuje tylko dawne schizmatyckie duchowiestwo,

ale wyraa nawet gono sw podejrzliwo, e nowo-

prawosawni gotowi s przy nadarzonej sposobnoci

znowu wiar zmieni — a na czele ich »biaa czapka <-

(II. 535). — Rozumia przez to Siemaszk, który ju
wtedy nosi biay kobuk metropohty. — Bibikowa

zastpi w Wilnie (1854) Nazimow. który przyby

z nowemi instrukcyami i rozpocz nowy system po-

jednawczy, wic te dla Siemaszki ])y tem bardziej
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ba sio zadrze z guljcrnatorem. o którym wiedzia,

e dziaa podug woli cara, a dra z trwogi i obawy.

e nowy ten system zniweczy cae jego. mozolnie

zbudowane »dzieo«, bo wzmoe Koci() katolicki.

Chwyci si tedy wypróbowanego ju niejednokrotnie

rodka, aby podkopa stanowisko gubernatora i wysa
potajemnie (r. I800) memorya do synodu na rce
Protasowa (11, óH— oGI-. nr. 8). Dow^odzi w nim
obszernie zgubnoci i szkodliwoci polityki Nazimowa
wzgldem Polaków^ wykazywa niebezpieczestwo,

groce z icli strony cesarstw^u i ])iawosawiu.

Sztuka jednak t ra nie udaia si jak najzu-

peniej, bo Protasow w^anie umar, a memorya do-

sta si do rk Nazimowa i pewnego piknego poranku

ujrza go Siemaszko wydrukowany av ^Kookole-.

Nazimow by przytem do tego stojinia zoliwy, e
rozdawa ten numer Polakom, — oczywicie nie

z mioci do Siemaszki. — Co byo robi? Jawny
zatarg z gubernatorem byby jeszcze wiksz rado
sprawi Polakom, a na to by Siemaszko zby mdry.
Pokn wic ca t niemi spraw i czeka okazyi,

aby w cztery oczy powiedzie jenera-gul.)ernatorowi:

»ty filut i ol3udnik«— ale Nazimow by rzeczywicie

filut i unika zrcznie spotkania si w cztery oczy

ze Siemaszk, a wobec ludzi obsypywa go komple-

mentami (I, 263, 234).

Niech, lekcewaenie i ch dokuczania Sie-

maszce objawiaa si ze strony urzdników moskiew-
skich na kadym kroku. Pokazao si to zaraz za

pierwszem jego przybyciem do Wilna (1840). Prze-

znaczono mu na mieszkanie klasztor w. Tr(')jcy po

Ilazylianach, kt(')ry (na jego przedstawienie) zamknito,

ale obrócono na wizienie dla politycznych przestp-

C(')w. Ju z I^etersburga udawa si Siemaszko do
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gubernatora z daniem, aby klasztor »oczyci«
z winiów, ale gubernator »cieni« icb tylko i wy-
znaczy mu kilka ciasnych celek na mieszkanie, cho-

cia olDiecywa, e winiów przeprowadzi do klasztoru

pobernardyskiego (II, 150). Siemaszko te dobrze

poj do szykany, e mu kazano mieszka pomidzy
polskimi winiami i dlatego uda si w tej sprawie

wprost do cara, kiedy dugie zabiegi na niczem
schodziy (II. 211).

Wysi urzdnicy i jeneraowie nie brali nawet
na seryo jego naboestwa i witlzielimy, e w kociele

w Poajciu. nawet w czasie wymieniania carskiej ro-

dziny, rozmowami i miechem okazywali swe lekce-

waenie. Podejrzywali go nawet, e nie zna dobrze

schizmatyckich obrzdków i jeden z jeneraów w oczy

mu to mówi, cho si pokazao, e sam zna si na
obrzdku tylko o tyle, o ile go widzia u swego puko-
wego kapelana (I, 265). Jenera Kuprianow, który

nasta do Wilna (1846), nie chodzi wcale na nabo-

estwo do cerkwi sobornej. nawet w najwiksze
uroczystoci, tylko sobie w domu urzdzi kaplic

i trzyma kapelanów, którzy sobie nic ze Siemaszki

nie robili — z czego tryumfowali oczywicie Polacy

(II. 363). Nie dziw wic, e kiedy car, przejedajc
(r. 1860) przez Wilno, zapyta go o zdrowie, odpowie-

dzia Siemaszko z alem: »w ogóem zdrów, ale

upadam na siach, i nie dziw, bo od lat 30 stoj

pod ciosami swoich i obcych « (I, 168).

Naleao si spodziewa, e urzdnicy bd strzegli

jego osoby przed zamachami Polaków, które go usta-

wicznie niepokoiy w rozdranionej wyobrani; tym-

czasem pokazao si, e i w tej mierze na nich

liczy nie móg. Kiedy w Wilnie rozpuszczono wie,
e Polacy podoyli prochy pod koció w. Kazimirza,

który on wici na cerkiew mikoajewsk (1845),
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wtedy wszyscy czynownicy pochowali sio i opucili

])iedaka w tym stracliu (II. 281). Jeden tylko jenera
Frejgan mia te odwag, e sam przeszuka groby

l)od kocioem (IT. 1()8)— i oczywicie nic nie znalaz.

Ale len strach i obawa o ycie nie opuszczaa wido-

cznie Siemaszki a do mierci, cho w pamitnikach
zucha udaje i zarzeka si. e gotów by za prawo-

sawie przela ostatniji krwi kropelk. Takie zdarze-

nia, jak w Poajciu, gdzie jaki psotnik rzuci mu
na gow trzcink w czasie naboestwa (11, 281).

utwierdzay go w tem przekonaniu, e Polacy czyhaj
ustawicznie na jego ycie. Dlatego te, »aby nie zraa
Polaków « — przyjecha po raz pierwszy po apostazyi

(r. 1810) do Wilna o drugiej godzinie w nocy (11. 1 iS)

— a póniej rezydency swoj w Trynopolu otoczy
wysokim murem i waem. Kiedy za w r. 1(S()1

i-ozpoczy si znane ruchy, wtedy wy))rawi koszto-

wnoci swoje do Wilna, lkajc si widocznie napadu
Polaków (I, 258).

Dwom lylko gubernatorom oddaje sprawiedliwo,

e jego zamiary popierali, tj. Siemenowi i ]\Iurawie-

wowi (T, 2f)l). Ten ostatni przesadzi te wszystkich,

a nawet samego Siemaszk w nienawici do Polaków
i wspóczeni ojiowiadaj. e go nawet apostata razu

pewnego mitygowa w zaciekoci, groc, e Boga
oglda nie bdzie. — Bd spokojny — odrzek mu
podobno wieszatel« — tacy ludzie, jak ja i ty. Boga
nie ogladajl — Se non e vei'o — e ben trovato.

INIimowóJi nasuwao si i)y lanie, jaki móg by
gówny powód i psychologiczna i)rzyczyna. kt()ra ])o-

pchna Siemaszk na te drog niewdziczna, a smutn
i haniebna? — Za co on nas Polak(')W nienawidzi.
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samby chyba nie umia powiedzie, bo daremnie
szuka przyczyny i nie umia adnej osobistej krzywdy
przytoczy z caej swej modoci. kt(3ra jego zdrad
poprzedzia. Owszem, sam na pimie przed carem
wyzna, e kocha Polsk, e si przej polskim

patryotyzmem. Chyba wic kluczem do tej zagadki

moe ])y owa bajka o lwie pokonanym, którego pode
zwierzta kopay, widzc, e niemocny i broni si
nie moe. Nie domys to zreszt, bo Siemaszko sam
si przyznaje do tego. e pokocha Rosy— dla tego.

e potna.
Notomiast stao i sia odporna Polski, ju nie

zdolna l^ya wzbudzi w jego duszy poszanowania,

lecz owszem potgowaa nienawi. Kady objaw
ywotnoci ducha polskiego, jak np. wydawnichYO
»Teki wileskiej «, ju go przejmowao trwog. Poje-

dnawcza polityka, której spróbowano po r. 1854.

przeraaa go; a gdy znany nam ju potajemny me-
morya wysany do synodu (1855), za spraw Nazi-

mowa. zrobi tak fatalne fiasko, wtedy po czterech

latach (1859) potrafi wrczy carowi drugi memorya
(II, 558), w którym go zaklina, eby Polakom nie

robi adnych ustpstw, lecz eby wróci do systemu
Katarzyny. Ona jedna poja dobrze, e Polska wa-
ciwie ju nie istnieje, bo to. co byo z Polski, zabray
Prusy i Austrya i dawno zniemczyy; a to, co przy-

pado Rosyi, jest odwiecznem dziedzictwem Wodzi-
mirza Wielkiego. Gdyby Pawe nie by od tej zasady
odstpi, juby nie byo ani ladu polskiego ywiou,
bo on tylko stoi tem. co na Litwie i Biaorusi zdoano
spolonizowa.

Cae rozumowanie w tym memoryale jest takie

niedorzeczne, e prawie na art zakrawa i wcalebymy
o niern nie wspominali, gdyby nie miao tragicznej

strony i doniosoci w tem. e car Aleksander kaza
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mu za l -zapisk podzikowa (11. 2 Uh; a e j
sobie wzi do serca i e te zasady, które Siemaszko
«:losi, uzna za suszne, dowodz a nadto, nastpne
dzieje mczeskie naszego narodu. — A jakl)y mu
nie byo dosy na tem. e trafi sw rad do cara

i doy zwrotu av polityce, którego pragn, doda
Siemaszko w" testamencie swoim (r. 1860), jako ko-

dycyl, prob do cara, eby nigdy nie sucha tych,

którzy mu doradza bd agodne wobec Polak(')W

postpow^anie i przestrzega, e ywio »obcy« w Wilnie

si wzmaga, a » ruski « sabnie (T, 2()0).

W obliczu mierci jeszcze szczu na Polaków,

ale si przytem zarzeka, e niema nienawici do

nich, tylko pragnie ich szczcia, a uj^atruje to szcz-

cie w tem, eby si z Rosy zlali (II. óoD). — Taki

askaw na nas, jak padyszah, posyajcy jedwabny
sznurek temu — któremu yczy szczliwej mierci!

Ale sam. czy znalaz przynajmniej szczcie, zaparszy

si pochodzenia i wiary i jzyka?
Nie zdaje nam si.

Ani rodzice, ani on, ani nikt w jego ojczystej

ziemi nie zna moskiewskiego jzyka. Sam uczy go

si mozolnie, eby suy ]\Io?kalom i ten jzyk
szerzy uparcie na Litwie i Rusi. narzuci go ducho-

wieiistwu i ludowi w subie Boej — a przecie

widzielimy, e sami Moskale za brata uzna go nie

chcieli. Nie by im niczem wicej, jak tylko zdrajc
i od:?tiK'.

Jakikolwiek m()g by powód, dla którego zdradzi

Koci(')l rzymsko-kah^licki, lyle jesl pewna, e mu ten

Koció nic nie zawini. — Widzielimy, e w 28 roku

ycia mia ju w|)ywowe w Kociele unickim stano-

wisko i godno >>patris distinctorati <, która o tyle prze-

wyszaa godno pi'aatów w' Kociele aciskim, e
na cay unicki ]voci<') jjya takich dostojnik(')W l)ardzo
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maa liczba. Droga do biskupiej godnoci staa mu
otworem i wiedzia, e infua nie moe go min,
skoro dojdzie lat. przepisanych kanonicznem prawem,

bo Av Unii ludzi takich, jak on, nie byo wielu. Jaki
wic powód móg go popchn do tego, e wola
zdradza i pociga za sob tyle tysicy dusz, ni
trwa wiernie przy swojej wierze?

Odpowied -na to daj nam same pamitniki.

One doAVodz jasno, jak na doni, e to nie tylko

by kapan bez powoania, ale e to by czowiek
bez wszelkiej wiary.

Kapan i biskup, nigdzie nie potrca Siemaszko'

w swoich pamitnikach o tem yciu wewntrznem.
które stanowi wze tajemny a cisy pomidzy Zba-

wicielem a tym, który si na jego suby powici.
Raz jedyny tylko wspomina o swojej spowiedzi, któr
odby, nim wstpi do seminaryum; zreszt rzekby,
e midzy nim a Bogiem zerwane byy stosunki.

Zimno ludzkiej rachuby Avieje z kadej karty jego

pamitników; interes wasny ukrywany jest dosy
zrcznie po za kamanym patryotyzmem i przywi-
zaniem do ]\Ioskwy, cara i prawosawia, ale wreszcie

wychodzi na wierzch, gdy rachuby zawiody. IMylaby.
e to czowiek pobony, e biskup gorliwy, gdy tak

si biedzi pisaniem i podróami, wizytujc kocioy,
urzdzajc sub Bo na schizmatycki sposób; ale

si przekonujesz, e u niego nie chodzi o ducha wcale,

»Piewczy chór«, dokadne wykonanie obrzdków —
oto tre jego naboestwa, a tak to wszystko wysoce
ceni, e nawet nad sama ofiar ^Iszv w. stawia

(I, 231; II, 586).

Jakie byo ycie Siemaszki pod wzgldem oby-

czajów, o tem mówi nie moemy, bo pomijamy to.

co wspóczeni o nim opoAviadaj. a sdzimy go
jedynie wedle wasnych jego pamitników. Tu poka-
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uje si jako czowiek chytry i pizeliiegly. l)ystry

i rozumny, w przedsiwziciu niezmienny, w wyko-
naniu niezomny, w przeprowadzeniu niestrudzony.

Przed adn nie cofa si przeszkod, ale na przeljój

idzie rzadko kiedy, bo wie, e mu w przebiegoci

nikt nie wyrówna, e cliytroci przeczoga si, gdzie

przej nie mona, e podstpem zwali z nóg kadego
nieprzyjaciela. Tak potrafi usun Budowa i tak

pozbawi l)iskupstwa, znienawidzonego rywala, archi-

jereja Smaragda.

Dominujc namitnoci jest u niego pycha, ale

a najpodlejsza. co dy do wywyszenia przez l)rud

i boto. kt(')ra tern pyszniejsza, im wicej na niej

podoci ciy, tem bezczelniejsza, im bardziej prze-

klinana. Ona pizebija si i w tej przechwace, e co

Rzymianie zbudowali przez 200 lat. to on zburzy od

razu (I, ()57) i w tem. e gdy Papie Grzegorz XVI
ogosi sawn swoje alokucy (18:-^9) »MnJta (luideui

fjrackt et accr(M«. a w niej przypomina ])iskupom

apostatom, e Bóg, »Ksi pasterzy, bdzie kiedy
szuka na ich rkach krwi. zatraconych owieczek —
w^tedy Siemaszko zdoby si na liche przemówienie

w Wilnie, przy powicaniu cerkwi mikoajewskiej

i uwaa to za >odpowied na alokucya Papiea<
(II, KkI).

A jeli tak, to pycha jego doznaa srogiego upo-

korzenia, gdy po odstpstwie, zamiast postpi w gór.
owszem zeszed niej w stopniu hierarchicznym. A co

gorsza, sam sobie to zgotowa, w przypuszczeniu, e
niechybnie metropolit mianowany zostanie, majc
Ju fylu arcybiskupa (r. I.S89). W tej nadziei prze-

j)rowadzi bowiem reorganizacy cerkwi nowo-zjedno-

czonej«, któr przepisa ukaz carski ((>. i. 18 U) III.

fil i— 15), ale wanie przy tej okolicznoci dosigna
no nemezis.
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x\bY zgubi Uni. doradzi zredukowa liczb
dyecezyi ruskicli na dwie tj. biaorusk i litewsk,

i metropolicie Buhakowi, zostawiwszy pierwsz, sam
rzdzi na Litwie. Po mierci Buhaka, on h\l de facto

metropolit, bo arski i Zubko byli tylko wikaryu-

szami(sulraganami) litewskimi, a uyski biaoruskim.

Teraz utworzono trzy samodzielne biskupstwa i dwaj

Jego sufrngani Zubko i uyski otrzymali tytuy
arcybiskupów. Siemaszko o tyle ich wpraAvdzie prze-

wysza, e mia jeszcze pod sob sufragana. ale

zreszt by z nimi zrównany. Dodano mu nastpnie
wprawdzie jeszcze jednego sufragana, eby go uga-
ska, kazano wizytowa dyecezye drugicli biskupów,

eby mu da pewn preferency, ale na to, czego

si odrazu spodziewa, tj. na tytu metropolity, kazano
mu czeka bardzo dugo '). Póki jeszcze biskupami

Siemaszko otrzyma' tytu : arcybiskup litewski-wileski,

wiaszczenno-archimantlryta \v. Troickiego monastyru. Ten
ostatni tytu mieli wprawdzie metropolici od czasów Welja-

mina Rutskiego, ale zakres dziaania Siemaszki zosta bardzo

uszczuplony, bo zostawiono mu tylko trzy gubernie, pod-

czas gdy dotd rzdzi dziesicioma.— Najpierw^ poudniowe
gubernie odjto i utworzono arcybiskupstwo woyskie, które

obj dotychczasowy miski arcybiskup schizmatycki Nikanor.

Nadto odczono guberni misk i utworzono arojbisKup-
sttvo miskie, które otrzyma Antoni Zubko, jako biskup

miski i hohrujski (III, 501). Wasil uyski zosta arcy-

hisknpein poockini. Biskupstwo jego obejmowao tylko

guberni witebsk, ale zastpowao dawniejsze unickie arcy-

biskupstwo poockie. — Sufragan Siemaszki Micha Hou-
bowMcz, biskitj:) brzeski (^dawniejszy sufragan piski\
otrzyma guberni grodziesk i obwód biaostocki, gdzie

byo cerkwi wszystkich 34 ^11, 52, 140. III. 501—502, 523).

Rezydowa w Zyrowicach. — W r. 1843, dodano Siemaszce
drugiego sufragana i utworzono biskiq)sfn-o koicieskie,

na które Siemaszko wywici archimandryt Platona. Xa
rezydency przeznaczono mu Poajcie. (II, 236i. W pi lat
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l)\ii ci. kl<'»i'ycli mi <ain wywieci i na biskiijiów

wykierowal'. p<'>ty mia nad nimi jak jeszcze jicwn
moraln wyszo, ale syluacya si zmienia, ^iily jeden

z nicli. Ij. Antoni Znl»ko wzi dyrnisy ( IH i2). a w jogo

miejsce mianowany scliizmalycki archijerej Eiigeni.

otrzyma tytu exarcliy-arcybiskupa. zosta mianowany
<-zloiikiem synodu i prezesem tfruzisko-imerylyskieL(o

bióra synodalnej^^o (II. 210), a co take niemao znaczy
— otrzyma 10,000 rubli rocznej pensyi (1, 1()9). pod-

czas gdy Siemaszko mia tylko (J.OOO.

Cios to by zbyt dotkliwy, aby nie by mia
zrani Siemaszki, zwaszcza jeli si zway, e on

sam nie by czonkiem synodu i e zwierzchni za-

rziid ruskicli dyecezyi spoczywa w rku prezesa

kolegium lilewsko-ljiaoruskiego w Petersbuigu. khtry

lozkazy wydawa z ramienia synodu. Ale i to kole-

gium istniao tylko z imienia, bo odjto mu zarzd
eparchialny i zarzd nad szkoami, a gdy jeszcze cay
majtek kocielny zosta przez rzd zabrany, wtedy

nie miao to kolegiiun ju adnego znaczenia. 1^)Z()-

slawiono mu tylko kapita miliona ru])li. którym

miao zarzdza, ale waciwie speniao tylko luid\cye

kasyera. — Siemaszko, co piawda. sam to sprawi

potem posunity zosta Platon na arcybiskupa Rygi (I. lil.j).

Przy ustanawianiu nuwycli bi.sknpów, trzymano sic^' lej za-

sarly, e jeeli w dyecezyi przewaal'a liczba >no\vycli

sehizmatyków*, wtedy biskupem zostawa jeden z apostatów.

W ten sposób usunici zostali z llusi dotycliczasowi scbizma-

tyccy Ijiskupi: miski i poocki. Pierwszy otrzyma biskup-

stwo woyskie, cbo tam starych sciiizmafyków wcale nic

byo, drugi przeniesiony zosta do Moliiiowa. Znienawidzony

przez Siemaszko Smaragd, zupenii poszed na odstawk.

Najpierw przeniesiono go z Poocka do Moliiiowa, a nastp-

nie i to biskupstwo mu odebrano (I, 135). Siemaszko dopi
wic i tutaj zamierzonej zemsty, ale te nic mona si

dziwi, e go scliizmalyccy biskupi nie lubili.
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i sam pozbawi to kolegium wszelkiego znaczenia,

przeniósszy wadz jego na synod, ale teraz, gdy

pozna, e na nim samym si to zemcio, domaga
si zupenego zniesienia kolegium, a wynagrodzenia

jednorazowego dla trzeci ksiy urzdników (II. 215).

Oblicza przytem. e w razie zniesienia kolegium, on

musi by mianowany czonkiem synodu.— ale— nie-

stety — rachuba go zawioda. Kolegium zostao wpra-

wdzie zniesione (1843, 1. loB. II. 238). ale Siemaszko
nie zosta mianowany czonkiem synodu, cho w Pe-

tersburgu wszyscy czuli, e mu si to naley. Niemniej

jednak wszyscy go tam nienawidzili, a moe jeszcze

wicej si go bali. pamitajc o tem. e potrali

z urzdu wysadzi takich ludzi jak Budow.
Kiedy wic w r. 1842, przyby z podróy po Rosy i

do Petersburga, dostrzeg, e go wszyscy unikaj,
poczwszy od Protasowa. a na domiar zego szepn
mu kto. e i car nie askaw na niego. Taka zaplata

za popenion apostazy i zdrad, za tyle trudów
i mozoów, bya nad siy Siemaszki. Dosta zawrotów
gowy, tak. e chodzc po pokoju musia si mebli

chwyta, a w rozpaczy pobra si i bez poegnania
opuci niewdziczn stolic, której widok przed 20 laty

tak go napawa radoci. Odtd ju te nigdy w Pe-

tersijurgu noga jego nie postaa (I, 156).

Wi/fj}aJi mnie JaJi psa (1. 169). .,:\reHfl nporHa.m.

K-aKT, cDuaicy- — powtarza przez zacinite zby. a zda-

wao mu si. e to Polacy za nim woaj. »Umrze
za cerkiew, wygnanie znosi — jestem gotów, ale by
wydany wrogom prawosawia na pastw przez swoicli

zwierzchników, to bolesno!« » Wygnali mnie z Peters-

burga, aby mi si pozby, a podali na urgowisko,
wrzucili w boto, aby po mnie przej such nog«.
— Tak narzeka w licie przed metropolit moskiew-
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skim, do którego w tej biedzie powziiil jakie oso-

Iliwr^ze zaufanie (II. 210).

W lakiem pooeniu zwyk by Siemaszko slawia
wszystko na jedne kart, dlatego napisa do Prolasowa

list. peen skarg i wyrzut(3\v i prosi o tlymisy (11.

209—212). a raczej j^onowi podanie swoje, które

l)y przed i- laty zrobi. — Od r. 1827 oddaem wam
si na usugi— pisa midzy innemi — a za to adnego
nie mam uznania: katolicy mnie znienawidzili, prawo-

sawni nie pokociali, przeoeni pili si moim kosztem

w gór. Jam wicej zdziaa przez cztery lata. ni
-> metropolita (Buliak) przez cae ycie, a jednak nie-

tylko w hierarchii nie postpiem, ale owszem, moi

podwadni zrównani ze mn, a ja bior jeden sztur-

chaniec po drugim. Wszdzie widz nieyczliwo,
intrygi, oszczerstwa, potw^arze, pogard i sromotny

upadek; nie dalicie mi dymisyi przed 1 laty, ale

teraz stanowczo jej dam.
Odpowiedzi na to pismo nie byo przez dwa

miesice, wic ponowi prob i wtedy odebra nie-

bawem pismo od Prolasowa, kt()ry go przestrzega,

eby si zastanowi co rol)i i w gniewie si mitygow^a,

ale Siemaszko si upar i dymisyi da koniecznie.

Energia rzeczywicie odniosa skutek, bo cai" kaza mu
owiadczy, e dalszej jego suljy potrzebuje i da
order Wodzimierza 1. klasy (1. 151. II, 147— lóH).

By to jednak tylko plaster na ran, bo wanie
o tym czasie, kiedy Siemaszko by w Petersburgu,

umiera metropolita petersburski Seralin. a cho si
wypiera tego. to jednak widocznie zakroi na t
godno. To te Ijy powód, e go si z Petersburga

pozby chciano, a teraz, ejjy ugaska jego dum, pole-

cono mu wizytowanie dyecezyi, dano jeszcze jednego

suliagana. Ale Siemaszko czu przytein wszystkiem

bardzo dobrze, e wyzyskiwano jego siy i prac
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a pacono licho i nawet na podania jego nie odpo-

wiadano, tak e ich a 14 zalegao w Petersburgu.

Przy tem nie móg mieszka w Wihiie. bo nie mia
tam mieszkania urzdzonego i zaledwie wykoata
1,000 rubli na jego urzdzenie, podczas gdy Eugeni
w Poocku bra rocznie 10.000. Przebywa tedy

w Zyrowicach, gdzie czas skraca sobie wesoem
towarzystwem w domu siostry Heleny, która bya za

kanonikiem Homolickim. a >; dobieraa guwernantek
muzykalnych, znajc jego zamiowanie w muzyce «.

Pomidzy wesoymi towarzyszami, wspomina take
apostat Placyda Jankowskiego, który pod angielskim-

pseudonimem, dobi si w Polsce niejakiej literackiej

sawy (L 177— 8).

^

W sierpniu 1844 wraca Protasow z wód na
Wilno i doniós Siemaszce. e chciaby si z nim
widzie. Ale dosta odpowied cierpk i pen wymó-
wek. » Jeli zaatwicie wszystkie moje zalege podania
i urzdzicie mi dom w Wilnie, wtedy bd móg nale-

ycie kadego gocia przyj, ale teraz »Bóg z wami
wszystkimi «. (1, 173). To energiczne wystpienie znowu
odnioso skutek, bo zakupiono dla niego w Wilnie dom
od hr. Mostowskiego, który sta przy gównym placu,

za 22.000 rubli i odnowiono zupenie, a gdy w na-

stpnym roku do Wilna si przeniós i zda o tem
raport synodowi, wtedy przesa mu car brylantowy
krzy do przypicia na kobuku (I. 182). W nastpnym
roku dosta klasztor Trynitarzy i folwark Dominikanów,
pooony o 3 wiorsty od Wilna, w Trynopolu i wy-
koata 24.000 rubli na wystawienie sobie letniego

pomieszkania, które z wielkim komfortem i zbytkiem
urzdzi dla siebie i swojej wity (T. 188— 9).

Wszystko to jednak nie zdoao zaspokoi ambicyi
Siemaszki, a rozgoryczenie jego przebrao miar, kiedy

w r. 1847 zosta z Rzymem zawarty konkordat Bu-
12
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(Iowa. — Nowi liiskupi katoliccy poczli wizytowa

parafie, duch ludu katolickiego dwign sic przez to

niezmiernie, upadla wiec nadzieja dalszych postpów
schizmy. Kiedy wreszcie r. 1851 zosta Holowiiiski

mianowany metropolit i katolicy obchodzili uro-

czycie dzie woenia na pidliusza. wtedy Siemaszko

urzdzi na ten dzieii uroczyste powicenie cerkwi

troickiej (T,217), ale by do tego stopnia rozgoryczony,

e po raz trzeci wniós o dymisyii. nie wymieniajc

jednak waciwego powodu (I, 207). Protasow jako
si nie domyla przyczyny lego kroku i zapyla go

poufnie, o co mu waciwie chodzi? Wtedy dopiero

owiadczy Siemaszko bez ogródki, e wiey tryumf

acinników, jest dla bolesnem upokorzeniem. Na to

kaza mu car owiadczy, e dymisyi nie przyjmuje.

a nastpnego roku (3. 8. 1852) pi'zesa mu biay

kobuk metropolity z brylantowym krzyem (1, 21(5).

Zdawaoby si, e teraz nareszcie stan u szczytu

marzeiK ale ich spenienie przychodzio zbyt póno,

a zawierao nowe bolesne do. Car da mu tytu

metropolity, ale nie ten. kl()ry istnia przez 8 wi('k(')W.

lecz nowo przykrojony dla niego: ^Dieropolifi/ lite-

wskieffo«. Nie tak si tytuowa jeszcze Buhak! On

by metropolit ruskim, a ten tytu obejmowa wedle

'cerkiewnej jeografii take Litw. Skurczya si wic
ta godno pod rk Moskali!

Niegdy by metropolita ruski przeoonym nad

9 biskupami, wici ich i ustanawia na stolicach,

w porozumieniu z polskim królem. Ostatni metropolita

Buhak by jeszcze de facto zwierzchnikiem czterech

bi<kiip(')W — ale u Siemaszki by to ju tylko czczy

tytu, klóry mu zwierzchnictwa nie dawa adnego.

a przypomina czem bya ceikiew ruska za rzdów
polskich, ki)i'e i dzisiaj jeszcze lubi nam niektórzy

z pomidzy Busin('»w wvslawi;i. jako tyraiiskie i uiwd
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ich krzywdzce. Taksamo i ów tytu arcliimandryty

wileiiskiego, który mia Siemaszko, by ju tylko

ymagni nominls imhra«. bo niegdy by metro-

polita ruski, od czasów gdy za spraw Weljamiua
Ilutskiego klasztory Bazylianów w jedne kongregacy
si poczyy, przeoonym nad stu klasztorami; Sie-

raaszce zostao tvlko 8 mzkich klasztorów i dwa
eskie (III, 621).'

W domiar zego, pojawia si wanie tego roku

cholera, która widocznie wstrzsna Siemaszk do

gbi, bo przy tej okazyi przypomnia sobie, e jeszcze

jest co waniejszego nad znajomo i dokadne wy-
konywanie schizmatyckiego rytuau. Rozpisa tedy

okólnik do duchowiestwa, aby si »w. tajniami; na
mier przygotowao i ten okólnik zamieci autogra-

fowany w pamitnikach (II, 466). Sam mia ju na
wszelki przypadek upatrzony grób, zwaszcza, e
obawa gwatownej mierci nigdy go nie opuszczaa
(II. 258); eby za nic prónoci nie darowa, zbudo-

wa sobie grób pod trumn wileskich mczenników:
Antoniego, Jana i Eustachego, w cerkwi w. Ducha,

i kaza na kamieniu wyry napis, którego rysunek

doczy take do pamitników (II, 484). Byo to

mdrze obmylane, eby kady móg pod krypt grób

jego widzie, a dla wikszej ozdoby pragn mie
obraz matki Boskiej Ostrobramskiej, miiieszczony nad
carskiemi wrotami, które ten grób zasaniay. Prob
o to wystosowa do cara w kodycylu swego testa-

mentu (I, 260). ale jak za ycia nie zdoa zagrabi
lego obrazu, cho o to czyni dugie zabiegi, tak i po
mierci dotd yczenie jego — dziki Bogu — si
nie spenio.

W miar jak si zbliaa staro, roso te
u Siemaszki rozczarowanie i zniechcenie. W r. 1855
umar car. a niebawem i Protasow, który sam jeden

12 =
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jeszcze zna jego zasugi. W nastpnym roku wybiera
si Siemaszko na koronacy cara, i ju powóz sta

zaprzony, gdy wtem dano mu zna, e ojciec mu
umar. Subisto przemoga gos serca, jeli wogóie

to serce si kiedy odzywao. Wysa tedy do Dzikuszck

ksiy, a sam pojecba do j\Iosl.wy. Dosta lam order

w. Andrzeja i strój archirejski, ale dosta te przytem

reumatyzmu, który go odtd nie opuszcza ju nigdy.

Za powrotem dopiei'o wstpi do Dzikuszek, gdzie

zostaa matka, która ma o dwa lata przeya (1, 237).

W trzy lata polem wezwano go do Petersburga, aby

tam zamieszka jako czonek synodu, ale ten honor

przychodzi ju zapóno: Siemaszko mia nogi opu-

che, reumatyzm i szum ustawiczny w uszach — do

Petersburga jecha ju nie m(')g (1. 2'{-8).

Nie by to ju tensam Siemaszlvo. co przed laty

trzydziestu. Siy modzieiicze strawia praca, ycie
i choroba, energi dawn zamay zawody, i dlatego

goi'zko narzeka, e gdyby go nie byli z Petcrsl)urga

wypdzili wówczas, byby móg inaczej pokierowa
swem »dzieem« — ale si pociesza, e »na jednego

czowieka dosy i tego, co Bóg pomóg mi zdziaa
dla Rosyi i cerkwi prawosawnej. »Dosj i tal' sir,

nacierpiaem^ (1. 2()()).

,,,loHo.ii.ii(. II laKi, ii:iT('i)iiii.icH" — oto cay osobisty

rezultat zdiiidy i cay zysk odstpstwa, który ny nagiej

rzeczywistoci stawa przed oczyma Siemaszki, w obli-

czu zl)liajcej sie mierci. — Czy moe by gorsze

i wiksze rozczarowanie, zwaszcza jeli si wie, e
za trumn pójd na sd Boski przeklestwa i zorze-

czenia milionów?

Ale i mier kazaa na siebie jeszcze dugo
czeka '(f lH(i8). Wszelako ju teraz nie czuje si

w sobie i na siedm lat przed kocem smutnego

ywota, zamyka ]iarnitniki i schodzi nam z oczu.
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Chtniebymy te ta poegnali go na zawsze z Ban-
tem ( Interno, eto. YIII.):

»In se niedesmo si yolgea co'denti:

Quivi "i 1'asciammo. che piu non ne naiTO« —
gdyby nie obowizek przykry. kt(5ry dla zupenoci
obrazu, kae jeszcze mówi o tych. których on za

sob w otcha nieszczcia pocign.

Z bislmpów. którzy pierwsi pomocn rk podah
Siemaszce do zdrady, jeden tylko Józef arski po-

czu wyrzuty sumienia, i umierajc krótko po metro-

policie Bnlhaku (1838). zostawi na pimie odwoanie
danego zgorszenia. Pozostali dwaj drudzy: uyiiski
i Zubko pomarli jako odstpcy. ale ani oni Sie-

maszce nie okazywali wdzicznoci, ani on te nie

by z nich kontent.

]\Iicha uyski, najpierw sufragan biaoruski,

a nastpnie, po apostazyi, arcybiskup polocki. wido-

cznie nie musia kocha Siemaszki, skoro dowiadujemy
si od Siemaszki, e »nie by rad« jego przybyciu

do Poocka (r. 1843). Siemaszko nawzajem nie szczdzi

go te w pamitnikach i maluje jego charakter jako

popdliwy. skory równie do zaufania jak podejrzliwoci.

a ludzi dobiera nie umiejcy. Przez to nie umia
uyski doprowadzi do zgody pomidzy ducho-

wiestwem staro-prawosawnem a »nowo-zjednoczo-

nem« i cae rzdy tak mu si sprzykrzyy, e byby,
pragn zamienia si na dyecezye z mohilowskim
biskupem Izydorem, temu jednake sprzeciwi si
Siemaszko. Przytem obsiada uyskiego familia,

a ztd powstay plotki i ogólne ku niemu zniechcenie

(II. 219—222). Te plotki, o których napomyka Sie-

maszko, polegay na tej smutnej prawdzie, e uyski
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nietylko ze ycie prowadzi, ale e ;si rozpi. Wspó-
czeni j)o\viadaja, e w lym sianie powtarza zwykle:

»mnie na drugim wiecie nie czeka nic. chyba mka,
trzeba si wic wyhula«. Jako on pierwszy z apo-

statów poszed na sd Boski '), a jego miejsce

zaj sufragan Siemaszki, najpierw piski a nastpnie

brzeski jjiskup, INIicha Houbowicz.
Antoni Znbko jeszcze wczeniej sprzykrzy sobie

biskupie rzdy, bo i z czynownikanii i duchowiestwem
nie móg sobie da rady (11. !()()). On pierwszy, pod-

uczywszy si w Petersburgu ol)rzd(')\v. zapuci brod
(razem z Tupalskim) i przywdzia ras schizmatyck,

ale te najpierwszy na siebie cign niech ducho-

wiestwa (r. 18i-2)'). Siemaszko opisuje go jako czo-

wieka dobrego, ale niesamodzielnego, który umia
tylko pod komend dziaa, przytem nieco lantast,

nie lubicego cigej pracy. Dlatego zarzd miiiskiej

dyecezyi wnet go znuy: rozchorowa si i wyjecha
do wód w Druskienicach. Wtedy to Siemaszko za-

stpowa go, a za fatyg zabra Jego pieniadse.

Zubko wr(')ciwszy do domu, upomnia si o swoje —
i wtedy Siemaszko odpisa mu, e inny w jego miejscu

nie oddaby pienidzy, które mu si »prses pom)iik«
dostay, bo uwaaby to za dar Boy, w nagrod za

zastpstwo. Na drugi raz, dodaje, nie powierzaj mi

adnych pienidzy, bo ja nawet Bogu pienidzy nie

zwracam (II, 170). Odsania to charakter Siemaszki

') uysiii umar 1879 w Pelersbtirgu, gdzio jal<() czloufk

».\viatiejszogo synodu* od r. 18G6 zaniieszl\i\val'. Zostawi

» Pamitniki*, które wydaa akademia w Kazaniu r. 1872,

8-0, stron 312, Cfr. »Z pamitników Wasyla uyskiego,
arehiepiskopa poockiego*. Pozna 188G. 8-o, str. 65.

") Tupalski, który jako przeoony konsysorza, wielce by
Siemaszce pomocny, umar 1818 r., majjjc przeszo 80 lat.

(I, 195).



183

z tej strony, na którmy powyej nie kadli przy-

cisku. On sam mówi, e dzieciom swej siostry zapisa

znaczne kapitay (I. 270).

jMimo powrotu do zdrowia, Zuljko poda si
o dymisy (184^1), na co Siemaszko cierpki list mu
przesa i nakoni do tego, e tylko wzi urlop; ale

r. 1847 dano mu ostatecznie dymisy (I, 198) i za-

mieszka odtd w klasztorze \y Poajciufpod Kownemj,
gdzie w lutym 1884^ r. obchodzi 50 -letni jubileusz

biskupi i krótko po tem (15 lutego, t. r.) przeniós si
do wiecznoci, jako 87 -letni starzec. Niech, jak
czu do Siemaszki, charakteryzuje niezawodnie i to,

e (r. 1884) jako 87-letni starzec, ogaszajc w »]\Iosk.

Wiedom«. Podzikowanie za powinszowania, które

odebra z okazyi swego jubileuszu, owiadczy, e »ani

metropolita Józef, ani on, ani ktokolwiek inny, nie

sprawi dziea naiwórenia Unitów, lecz Bóg posa
anioa poJiOJu w osobie cara Mikoaja i on by
gównym sprawc nawrócenia na ono cerkwi « ').

By to niejako protest przeciw temu, czego wanie
wieo wydane pamitniki Siemaszki dowie miay,
tj. e on sam by sprawc » zjednoczenia «. — Ale co

mówi o tem niezrównanem zatytuowaniu Mikoaja
»anioem pokoju «?

ZostaAvmy go z Dantem pomidzy ludmi bez

czci i sawy: »Non ragioniam di lor, ma guarda

e passa «.

Z najbliszych pomocników Siemaszki pozosta
jeszcze przy yciu Platon, byy archimandryta wile-
ski, nastpnie sufragan biskup kowieski (od roku

1848), a nastpnie metropolita MJoiusJd-halicki. Dla-

czego on si tytuowa »halickim«, kiedy Halicz ma

^) Zapiski Josipa Siemaszki, Tom I, 2-1, 193. Tom II, 166,

175, 270. Zvwot Antoniego Znbko. Wileskij Kalendar

r. 1885, str. 183— 194.
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swego metropolit unickiego? Na to odpowiedz nam
te dzieje, ku którym idziemy i które do nas id z nie-

ubagan koniecznoci ^).

Jaki h\\ los duchownych, którzy dali si uwie
Siemaszce do odstpstwa, juemy mieli sposobno
wspomnie mimochodem. S;un sprawca odstpstwa

donosi hr. Protasowi (r. J841), e wszystko byoby
dobi'ze, gdyby nie to, e w mii'iskiej i poockiej dye-

cezyi spotykaj go na kadym kroku zaalenia du-

chownych, na ich cikie obecne pooenie (IT. 178).

Car pozwoli na to, eby apostaci golili brody i nosili

dotychczasowy ubiór »ze wzgldu na aciskich ksiy«
(1. 14-2) a moe jeszcze bardziej ze wzgldu na to.

e duchowiestwo to wstydzio si zrazu stroju schi-

zniatyckich popów i szemrao (r. 1842) na widok

biskupa Antoniego, gdy francusk brod zapuci.

Sam Siemaszko nie zapuszcza zrazu brody, bo

»byliby si wszyscy wystraszyli . i czeka, a si ten

zwyczaj utrze. Przynagli do tego naji)ierw suiragana

swego Michaa, nastpnie dziekanów i t. d. (111, 623.

()74). Sama wic zewntrzna rónica pomidzy > nowo-

zjednoczonymi« a staro-prawosawnymi. przyczyniaa

si do zatargów i sporów, które ])oloenie czyniy

jeszcze gorszeni i przykrzejszem. Przytem nowo
sprawy musiaa wywoywa bezradno, zwaszcza,

e i biskupi nie wiedzieli, czego si trzyma i czego

wymaga. Siemaszko narzeka, e postpowanie bis-

kup(')W jesi niejednolite, e co jeden gani. to drugi

chwali, e i synod wydaje niejednolite lozkazy dla

eparchii, skd powstaj wysyki ksiy z jednycli

dvecezvi do druijich (II. 229).

-) .lesl to len sam l^lalun, klury objcdaf r. l.S.Si dyet-ozye

laciris!l<ie i t^tóry by podejmowany uroczy.4cie w lx0.4ciele a('isl<im

przoz X. Morawicza (w dyocczyi urko-ylomirskiej).
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Siemaszko wici' te na gwat nowycli lv?iy,

talv e w przecigu 4 lat (1839— 1843) wywici 256.

biorc przytem i takich, co w seminaryach byli tylko

czas krótki i zupenych prostaków '). ale pociesza

si tern. e niebawem wszystkie miejsca obsadzi no-

^Yjmi ksimi, chocia i starzy staraj si jak mog.
przyzwyczaja do przepisów cerkwi prawosawnej
(II. "229).

Zawis wic nad l^iedakami srogi los. bo mimo
odstpstwa popenionego — móg si kady, starszy

wiekiem, spodziewa, e go lada dzie zastpi mody,
w nowych przepisach wywiczony duchowny, gdyby
najlejsze na pado podejrzenie. Ale jeszcze przez

10 lat dawa si uczu wielki brak duchownych i za-

radziy mu dopiero osobne szkoy duchowne, zaoone
w Wilnie i yrowicach (I, 231; II, 589. nr. 23). Nawet
po miastach powiatowych wileskiej gubernii: Rosie-

niach. wicianach, Wikomirzu. Oszmianie i Nowo-
Aleksandrowsku (Jeziorosach). gdzie na rozkaz synodu
ju od r. 1834 zaczto w domach prywatnych urz-
dza naboestwo prawosawne (III. 777) nie mona

\) Dla litewskiej eparchii wywici! (od r. 1539— 1843) ksiy
60, z których 57 skoczyo kurs seminaryjski; dla miskiej
dyecezyi wywici 52 ksiy ze seminarzystów i 4 prosta-

ków; dla uwhilowskiej: 59 seminarzystów, którzy kurs

ukoczyli, 13 którzy nauk nie skoczyli i 11 prostaków:

dla poochiej: 31 seminarzystów, 20 poduczonych a 6 pro-

staków (II, 228). — Rzuca to niemae wiato na stan wy-
ksztacenia tego duchowiestwa, e w r. 1841 wydrukowano
prawosawny katechizm w polskim jzyku i wydano 435
egzemplarzy pomidzy ksiy. Drugie tyle kazano sprze-

dawa po 15 kopiejek pomidzy lud katolicki, eby acin-
nicy nabrali lepszego pojcia (III, 563: I, 140). Do takiej

samej propagandy miaa suy ksika p. t. > Rozmowy
wtpicego i wierzcego o prawosawnej cerkwi «, któr wy-
dano po raz pierwszy r. 1841. a w nastpnym roku ju
drugie wydanie rozrzucano pomidzy ludem 1 1. 144. III. 551).
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byo (]() r. 1S^^0 otworzy cerkwi dla braku diicho-

\vnvrli (I. 131). Dopiero w r. 18 i- zbudowano dre-

wniane cerkwie w rniastacli powyszych, a nadto

w Trokach, Poniewieu. Szawlach, Telszach i Sokóce.

(III. 778).

Ju w roku 1811 postanowiono zabra wszystkie

dobra kocielne i cae duchowiestwo, tak aciskie
jak prawosawne, skaza na pensye. Caa ta sprawa

opara si o Siemaszk, ])o kady projekt jemu prze-

kadano (II, 178— 191), i ni(')wi o sobie, e tyle si
napracowa przytein, iby tymczasem móg by dzieo

naj)isa (1. M(>). Chodzio mu gównie o to, aby pensye

acii'iskich i ruskich ksiy byy równe, a w kocu
mia tylko jedne obaw, eby zabierajc dobra uni-

ckiego duchowiestwa, nie wstrzymano koniiskaty

aciskich majtków, lyby to zbyt wielki trynml dla

Rzymian, zwaszcza e biskup Klgiewcz publicznie

si z tem odzywa, e wszelkich rodków uyje, aby

konfiskacie zapobedz (11, 19 Ij.

Jak na tych pensyach wyszo duchowiestwo
»nowo-prawosawne-, nie trudno odgadiuj, zwaszcza

e naznaczone pensye ( i-OO ruljli rocznie) wpyway
nieregularnie, jak sam Siemaszko pizyznaje (II. "229).

Mimo wszelkich zabiegów Siemaszki musiao si to

obróci na niekorzy prowosawnego duchowieTistwa,

kt()ie poljoczne dochody (jura stolae) mogo mie
tylko od ubogiego ludu wiejskiego i dlatego z liczn

rodzina^ musiao popa w ndz i— co za tem idzie—
w pogard u ludu, z ktfjrego musiao zdziera, eby
módz wyywi rodzin. Siemaszko dobrze te to

przewidzia i stanowczo odradza, kiedy go po raz

pierwszy w Petersburgu o zdanie zapytano (18H9. II,

KM I. ale obecnie ju sprawy odwróci nie zdoa.

Nie by to zreszt pasterz, kt(')ryby umia osa-

dza- cik dol podwadnego kleru: w rozporzdz-
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niach by szorstki, w przeprowadzeniu rozkazów bez-

wzgldny, a kade niewypenienie formalnoci okada
»sztrofami« pieninemi (III. 1021). Tak n. p. w r. 185:-i

wyda do duchowiestwa zakaz palenia t^ioniu (IL 590),

a to z tego powodu, e pienidze, które id na fajk,

mog by lepiej obrócone na odzie i ywno dla

dzieci. Rozkaz ten przeprowadzi w ten sposób, e
przy wiceniu da pimiennego zobowizania na

\vstrzemiliwo od tytoniu, a dziekanom i przeoo-
nym klasztorów kaza ledzi tych, którzy wbrew
rozkazowi, powa si pali. W 4 lata potem wydal

rozporzdzenie, eby nie przyjmowa na fundusze

rzdowe po szkoach, synów takich ksiy, którzy

si od palenia nie odzwyczaili (II, 619). Ponienie

i zohydzenie ludzi, którzy zaparszy si wiary i obo-

wizków — na powolne sugi mu si oddali, musiao
sprawia przyjemno Siemaszce, skoro n. p. przeo-

onemu klasztoru torokaskiego przepisa za kar wy-

bijanie publiczne pokonów, t. j. bicie czoem o ziemi
(III. 609) — nie baczc na to, e z chway Boskiej

robi widowisko kani. upokarzajcej przeoonego
w oczach podwadnych. Charakteryzuje to dosadnio

tyraskie rzdy Siemaszki i pozwala si domyla,
jak mao musia dba o przywizanie podwadnych.

Ale takich przykadów opowiadaj wspóczeni daleko

wicej. Podobno za kar nakazywa popom wybija
godziny w dzwon na wiey, a jak mao dba o na-

rzekania przeladowanych, tak i posusznym nie wiele

wicej serca okazywa. Wszystko to dowodzi, e on

sam gardzi w duszy tymi, którzy si dali uy za

powolne narzdzie jego odstpstwa i zdrady.

Z drugiej strony jednake chodzio Siemaszce

widocznie o to. eby duchowiestwo aciskie uzna-

wao w^ nim godno biskupi i hierarchiczny stopie.

Po jednym tylko czowieku tego si nie spodziewa,
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znajc go dobrze, t. j. po l^skupie wileskim Kgie-
wiczu. swoim dawniejszym profesorze. Dawano oliiady

na cze Siemaszki, on sam wyprawia niadania, ale

biskup Klgiewicz nie pokaza si nigdy, wymawiajc
si chorob, a biskup (sulragan trocki) Cywiiiski

wymawia si postem (II. 1 !()). Siemaszko jednak nie

traci nadziei, e niebawem bd biskupi katoliccy

inaczej piewa, cho sam nie myla czyni pierw-

szego kroku, uwaajc si za wyszego doslojei'islwem

kocielnem (IT. 1 i-9). Tem si te tóinaczy. e pragn
Kgiewiczowi przedewszyslkiem da uczu swoj
wadz i jaknnjwicoj dokuczy. Juemy m(')wili. e
przeprowadzi to u synodu, eby — nie pytajc si
o biskupa — nav;racano lud, który niegdy by uni-

ckim, a nastpnie przeszed na obiziidek acii'iski

(III, 518. ói). Kiedy za biskup Klgiewicz zanosi

do Petersburga skargi o te gwaty, wtedy Siemaszko
odpowiada, e wszystko daoby si zaatwi na di'odze

wzajemnego porozrunicnia, gdyby tylko biskup inaczej

sobie postpowa (IIT, (iii; T. li)-^). Ale nie doczeka
si tej satysfakcyi. Hiskup Klgiewicz umar (27. XII.

181']) i wzi do grobu t jioirard dla apostaty. kt(')i'a

go widocznie gnbia. W dwa lata potem zmienia

si jednak syluacya. Z radoci nietajon donosi

Siemaszko synodowi (r. 18 i3). e ju biskupi aciilscy

staraj si zblia do Antoniego (Zubki), aby zaatwi
sporne sprawy, do czego gubernator Doppelmayer
przez swoje >sffroiv fairc« najwicej si przyczyni

(II. 12H). W Wilnie za jego samego spotka ten honor,

e biskup Cywiski by u niego trzy razy z wizyt.

z trzema starszymi praatami, a Siemaszko go rewi-

zytowa. Ten ]irzeom przypisuje wpywowi Skrypi-

czyna (dyrektora departamentu obcych wyzna przy

niinistei'stwie spraw wewntrznych), klt')ry wyt()maczy
duchowiestwu, i samoby sol)ie szkodzio, boczc
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si ( >dziczc si<) od Siemaszki. Daj Boe — dodaje

Siemaszko — eby ta harmonia zapanowaa take
i pomidzy niszem duchowiestwem. Ta harmonia
dochodzia do tego. e biskup Cywiski bywa na
wszystkich obiadach. Siemaszk take zaprasza i ;>nie

zmarszczy si. gdymy pih toast za wity synod

«

(II, 238)' j. — Gryzcy sarkazm, który przebija w tycli

sowacb. dowodzi doskonale, e biskup Kgiewicz
wiedzia, o co Siemaszce chodzi, kiedy unika wszel-

kicli z nim stosunków.

Ale ten tryunif. e biskupi katoliccy — baczc
na ówczesne stosunki i dobro swych wiernych —
utrzymywali z nim pewne stosunki, zatrua Siemaszce
w dwójnasób ta okoliczno, e po konkordacie rze-

czywicie nowe ycie wstpio w episkopat polski.

Biskupi poczli gorhwie wizytowa parafie, a Siemaszko
ju takich trudów podejmoAva nie móg dla choroby.

Z trwog i przeraeniem widocznem mówi nawet
o tem (1858), e katolicy zaczli prawosawnych na-

wraca masami. Tak np. av Porozowie (miasteczku

wólkowyskiego powiatu) przyjo 100 prawosawnych
aciski ol^rzdek (I. 239; II, 626). Taksamo w Kle-

szczelskiej parafii przyjo 300 osób obrzdek aciski
(1860) i y>potrzeha byo icieJe trudu, ahij ich na
dobr drog )iawróci.^ Jaki by ten »trud«. atwo
nam si domyli po tem wszystkiem. comy o apo-

stolstwie Siemaszki czytali; ale tem dziwniejsza, e
mimo to wszystko kilkanacie osób nie chciao po-

rzuci katolickiej wiary (I, 246: II. 685 sq.). Gdzie-

X. Tomasz Dobszewicz, » Wspomnienia z czasów, które

przeyem.'^ Kraków 1883, str. 118— 119, zapisa wielkie

pochwaty na biskupa Cywiskiego (1842—-1846), który

zrazu nie mia wielkiej wzitoci. ale nastpnie si zmieni,

tak e miasto Wilno i c-aa dyecezya brzmiay jego po-

chwaami.
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urzdzano goniejsz uroczysto, zawsze Siemaszko

czu si zaniepokojony i donosi o tern synodowi.

Tak np. i)rzeniesienie relikwii . Wiktora z Warszawy
<lo Janowa uzna za wypadek <i;i"ony. dlale.uo. e
wywar wielkie wraenie na umysach >zjednoczonego.^

narodu, kt()ry widocznie sabo tylko by » zjednoczony «.

Strach ma wielkie oczy, mówi przysowie, i dlatego

Siemaszko ali sie w testamencie przed carem, e
mimo wszelkie] i jego zabiegów i stara caego ycia,

russkl element sabnie, a obcy si wymaga « (I. 21)0).

»Nie rozumiej wida w Petersburgu — tak si
yali w sekretnem pimie do l^rotasowa — e Unici

byli dla Polaków i katolików awangard i przedni

.stra przeciw narodowi russkiemu (ma znaczy:

moskiewskiemu) i prawosawiu, e zjednoczenie byo
dla nich miertelnym ciosem, i e partya la musi

si chwyta wszelkich rodków, aby zabezpieczy

swoje istnienie- (11, 51-2).

Te sowa Siemaszki godne s gbszej rozwagi

i na nich te zakoczymy.
Unia bya dla Polski lem. czem Polska bya dla

Europy, t.j. przedmurzem; ale jak z upadkiem pailstwa

polskiego jeszcze Europa i chrzeciastwo nie upado,

tak i z upadkiem Unii jeszcze naród polski nie zgin
i da P)(')g. nie zginie. Jiy to cios — i mierlelny nawet,

ale cios ten ugodzi bardziej w serce Rusi samej,

ni Polski; przyjdzie czas, e nawet i ci Rusini to

uznaj, którzy chwilowo zapomnieli, czem nawzajem

l)ya Polska dla Rusi. Natomiast dzi ju \\\\\']\\ do-

stateczne powody, eby sobie przyi)omnie. czem

bya Moskwa dla Rusi. e poczwszy od Jerzego

iJugorkiego. kt('>ry spali Kijów, po wszystkie czasy

ze Suzdalu i IMoskwy szy na Ru tylko klski i tylko

niewola— i e dlalego duchowierisiwo ruskie w Eijowie
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wiedziao bardzo dobrze, dla czego zamykao Jaramy

cerkiewne przed Chmielnickim, gdy si Moskwie za-

przeda. Polska daa Rusi wolno, jakiej pierwej

nie znaa i cywilizacy. a o len czas. gdy Iwan Grony
bawi si w cinanie poddanycli swoich, Rusini po-

równo z Lacliami na sejmacli polskich wywalczali

sobie coraz wiksze swobody. To nic, e tacy. jak

Siemaszko, cauj rk jMoskali— midzy szlachetnycli

nie policz ich nawet sami Moskale!

Ale z drugiej strony i to prawda, co mówi j\Iic-

kiewicz, e kto nie wyjdzie z domu, aby ze znale
i z oblicza ziemi wygadzi, do tego ze samo przyj-

dzie i stanie przed obhczem jego. To ze, któregomy
nie starali si wygadzi, a które nam teraz prosto

w oczy zajrzao, po upadku Unii — to schizma.

Za chlub to sobie poczytujemy, emy byli chrze-

ciaiistwa przedmurzem, emy go bronili przed nie-

przyjaciómi, ale sztuka wojenna mówi, e kto si
na odporne stanowisls:o ogranicza, ten si z góry

skazuje na przegran. Skoromy nie poszli za Dniepr

i nie rozniecili tam prawdziwej cywihzacyi, lvtór jest

chrzeciastwo, wtedy prdzej czy póniej musiao
barbarzystwo z za Dniepru przyj do nas. Unia
kocielna na Rusi pokazaa si sabem przedmurzem,
a podobno w tem i nasza wina, e Unia silniejsz

nie bya. Wszelako nie nasza w tem wina, e tacy.

jak Siemaszko rodzili si tam ludzie.

Narody musz jednak speni posannictwo swoje,

jeli nie chc straci racyi bytu. a widzi nam si.

e Polska po utracie bytu politycznego janiej to

pojmuje, czego pierwej zdawaa si nie rozumie. —
Moskal to powiedzia, ju przed 40 laty. »Opatrzno— powiada Gagarin — przeznaczya Polsk na to.

aby cay szczep sowiaski przywioda do rodka
jednoci katolickiej. Takie przeznaczenie moe si
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speni rozmaicie, a sabo i nieszczcia s w rku
Boym równie skutecznemi rodkami, jak potga

i chwaa. By czas, e Polska bya wielk i potn —
dzi ponosi cierpienia, ale kto wie, czy przez 25 lat

ostatnich, nie zrobili Polacy, rozproszeni po caej

przestrzeni Rosyi, a do Sybiru, wicej dla tryumfu

katolicyzmu, ni przez czas wiekowego panowania«.

To samo powtarza autor znakomitej monografii o w.
Jozafacie Koncewiczu '). > Polacy — powiada Dom
Guepin — zrozumiej z czasem, e chcc odzyska

stanowisko swoje w szeregu narodów europejskich,

musz speni misy cywilizacyjn; a jak w poczt-

kach swojego istnienia nawrócili Pomorze, a póniej

Litw, tak "maj ten sam obowizek wobec Rosyi.

Stojc na wschodnich granicach aciskiego Kocioa,

byli i pozostan niezbdnymi porednikami cywilizacyi

pomidzy Zachodem i Wschodem. Byli mogli przez

Uni ' poczy wszystkie ludy sowiaskie i przy-

gotowa w ten sposób nawrócenie caego Wschodu,

ale zgrzeszyli zaniedbaniem dziea, które dla nich

samych byo niezmiernie korzystne. Jednake nie-

szczcia ucz naprawia bdy przeszoci, to te

synowie naprawiaj przez szlachetn ofiar bdy,

które popeniU ojcowie, lekcewac apostolstwo Unii.

Ju dzi opowiadaj Polacy ewangeli w Bugaryi

i przyjmuj obrzdek grecki, aby sobie to apostolstwo

uatwi. Byli niegdy powoani na obroców chrze-

ciastwa i chocia bdy popenili, to przecie nigdy

nie targowali si o krew i ycie z Kocioem. O tern

pamita Bóg i dlatego jestemy przekonani, e zacho-

wa Polsce zaszczytne w przyszoci stanowisko «.

') Gagarin, De Fenseignement de la tlieologie en Russiet

Paris 1856. Dom A. Guepin, Saint Josephat archev. de

Polock. Paris 1874. Tom II. p. -495—497.
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Nazwiska ksiy unickicli. którzy przy Unii wytrwali.

(Jeli w pamitnikach Siemaszki nie masz wyranej
wzmianki, e który z ksiy da podpis na' schizm, w ta-

kim razie poHczyhmy do wyznawców kadego, który opór

stawi i by brany na » pokut*).

AIeJiScnidrowic2 J()zafat, proboszcz dodukowski,

skazany zosta (r. 1885) na djaka za nieptzyjcie

moskiewskiego mszau (IIT, 223). Armatowics Tomasz,

(r. 18i'2) z Korska przewieziony do jednego ze

schizmatyckich klasztorów karskiej guberni i z pensy
() rubli rocznie (IIT, 666). Bakowski Jan. proboszcz

klenicki i Baukoiuski Micha, prób. szczytowski, pod-

pisali r. 1888 protest do Petersburga przeciw wymu-
szaniu podpisów na schizm. Pozbawieni probostw,

odbyli epitemi w Zyrowicach, ale nie podpisali aktu

apostazyi (III, 401). BarcDioii-shi IMateusz, proboszcz

bo])rowski, skazany r. 1885 na djaka za nieprzyjcie

mszau mosk. (III, 223—231). Bii(hioivics jMikoaj,

prób. izwiaski, tak samo za msza mosk. na djaka

zdegradowany (111, 228. Budziowiczów byo wówczas
dziesiciu duchownych, ale jeden tylko wytrwa). Bere-
liowicz Szymon, wikary w Romanowie, gdzie lud

stawi opór przestrojeniu cerkwi r. 1885, zosta wy-
stany do klasztoru w Torokaniach i tu r. 1847
wysa z 8 innymi XX. zaalenie na srogi ucisk

i prob, aby mu wolno byo przyj obrzdek ac,
lecz zaalenie i proba byy daremne, ale w r. 1852,

jako schorzay starzec otrzyma pozwolenie powrotu
do rodziny na Woy (III. 189. 885, 904). Clioda-

kowskl X. bez parafii, nie podpisa, ale nie by przela-

dowany dla podeszego wieku (III. 530). Dawidowie^
13
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wygnany r. US89 do Kurska (111. 188). Deniicowiricz

Jan. wikaryusz kleszczelcwski, podpisa sio na pro-

tecie (r. 1888). pozbawiony miejsca (III, 401). Dij]en'sh'i

Ignacy, proli. w. INIikolaja w Nowogródku, za msza
niosk. (r. 1881) wysany do wolniaskiego klaszloi"u.

ztamtad do ])yteskiego, lorokaskiego, wreszcie jako

djak do nioliilowskiej gul)oinii. Nie da pod|iisii (111.

88. 120, 128, 181, 888, iO^d). DntifowsJ,! Hazyli.

z NowogrcMlka. zdegradowany za msza (r. 188n) na

djaka (111, 182). GieirsJii Mikoaj, wikary w Bielsku,

podpisa si na protecie (r. 1888). zdaje si. e wy-

trwa (111. 401.) GoJuilec (llojiiiec) Grzegorz, prób.

smolaski, zdegradowany (r. 1888) na djaka, potem

na posugacza ko, r. 1858 zosta puszczony Jia

wolno i y z jamuny, r. LSoT clicia si })rzcnie

do Polski, ale Siem. wniós, eby go wywie w gb
llosyi, jako i)iei)rzejednanego (III. i-20. (i()(). ()78. 1207).

Gruszeici^k Antoni, prób. jawiezki, za nieprzyjcie

mszau, zdegradowany (r. 1885) i do klasztoru w Za-

liorowie posany, wysa tam z 5 innymi XX. zaalenie

(r. 1841) do synodu na przeladowanie srogie (111.

223, 281, 558). Horhaceiuicz Teodor, prób. snowski,

nie przyj mszau mosk. r. 1885, (111. 188). Jlorha-

cewlcz Tomasz, wikary ukski i Iforhaccickz J(')zel'

prób. rajecki, odm(')wili podpisu r. 1888 (111. 888—889).

HoicorsJii Piotr, prób. serwecki, nie p]"zvjaj' mszau
(r. 1885) i (r. 1888) nie da podpisu (111. 188—889).

Janoirski Stefan, proboszcz poczapowski, nie przyj
mszau (r. 1885), odby epilemi, zdaje si, e nie

da podpisu (111, 188). Jurkiewicz Jan. zarzdza
cerkwi lvmkowick, r. IcS85 jjy podejrzany Sie-

maszce, r." 1888 odmówi podpisu (111. 190—889).

Lranowi^ki Andrzej, bez parafii. odm()wi podpisu,

ale dla staioci nie by przeladowany (111, 529).

K'arpiski Teodor, zdegradowany na djaka. a polem
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na posugacza ko. (III, 678). KokmisJil Jan, uciek
za granic (r. 1838), ojciec jego X. Symeon i brat

X. Leon dali podpisy po roku przeladowania (III. 394).

Korendowicze dwaj bracia XX., onaci, nie dali pod-

pisu, ale dla wieku podeszego nie byli wystawieni

na przeladowanie, byli te bez parafii (III. 529).

Korzenietrkz, bez parafii, by skazany jako djak do

Toroka. Ztaintd wy.sa 64 letni starzec zaalenie

do synodu, e ma gód i ndz (III, 501). Kostecki

Jan, prób. ganczarowski, zdegradowany na djaka za

insza r. 1835 (III, 223). Kociuhiski, bez parafii,

odmówi podpisu, ale dla staroci nie by przela-

dowany (III, 530). KuhlicJii Bazyli, bez parafii, y
w Winiowcu, przeniesiony r. 1834 do Romanowa,
ztamtd do Toroka, r. 1840 wypuszczony na wolno
dlatego, e by stary i zreumatyzmowany (III, 48.

501—609). KulczijcM I\Iicha. odby r. 1835 epitemi
w yrowicach, z powodu mszau mosk. zdegradowany
na posugacza kocielnego przy cerkwi w Sawaty-
czach (pow. wokowyski) (III, 145— 178). Kunaclw-
wicz Józef; prób. godowski. zdegradowany (r. 1835)

za msza na djaka (III, 223—231). awecki Piotr,

prób. goraczewski, odm<3wi podpisu, zdegradowany
na djaka. posany do Kurska, a r. 1842 do jednego

ze schizmat. klasztorów guber. kurskiej (111,449

—

666).

LewicJii ^likoaj. (bez paraf, w suckim powiecie),

zdegradowany na posugacza i osadzony av turmie

za to, e buntowa drugich, obiega Woy, trzymany

by nastpnie w Torokaniach. ale dla podeszego wieku
musia by (r. 1842) puszczony na wolno (III. 635).

LenczeiCshL r. 1838 wzity by na epitemi do

Zyrowic. zdaje si, e nie da podpisu (III. 368).

LiclOfJziejeivsl'i Jerzy, odmówi podpisu, r. 1838 (III.

389). odii Jan. prób. czernicki, odby epitemi. ska-

zany na posugacza (r. 1839. III. 420). ocki Micha,
13-
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prób. domnacki, odby r. 1889 epitemi. dla szczeii(')l-

nego uporu, wygnany r. lSi-0 do czernicliowskicj

gubernii (111, 120—497). Licoicicz Tomasz, proboszcz

maliski, odby (r. 1838) epilemiji, zdegradowany na
posugacza (111. 391). Luhiiisli Hazyli. wikar. niirski.

odmówi r. 1888 podpisu (III. ;^88). Mdkoiricrki Piolr.

prób. juchowicki, r. 1839 zdegradowany na djaka,

osadzony w Kursku. r. 18 i2 wygnany do jednego ze

scbizmat. klasztorijw kurskiej gul)einii (Ill.i3J— ()(>()).

Maliszewski Ignacy, zdegradowany (r. 1839) na djaka,

wysany do Kurska (111, 137). Manrciricz Floryan,

prób. przebrodzki, odby r. 1839 epilemi;j w Zyro-

wicach, zdegradowany na pos-ugacza i wysany w gi)
Rosyi. Po jego wygnaniu staa paralla miasteczka

Przei)rodzie tern silniej przy Unii. a j gwatem
przerabia musiano na scliizmatyck (III, 120— r)9()).

Markieicics Szymon, prób. chrobowicki, od])y r. 1839

epitemi (111, 4-1 i). Miceirirz Grzegorz, prol). kamie-

niecki, za msza zdegradowany na djaka, »bunlowa
lud unicki; wysany do Zaliorowa, podpisa lam

(r. 1841) zaalenie do synodu, bo kazano mu jieiii

najnisze po.^ugi, a je nie dawano. H. 1849 pozwo-

lono mu dokona ywota albo w klasztorze w Der-

inaniu. albo w Szumsku, gdzie oliarowany mia dom
gocinny (111, I7ó, 503. n()7, 945)'). Moczulski. ])ez

l)arafii. odm(')wi podi)isu, ale dla podeszego wieku

nie by przeladowany (111, 530). Noirochacki Atanazy,

bez parafii, nie da podpisu. R. 18i0 prosi synodu

o wspaicie, ale Siemaszko odradzi, dla tego, e N.

zdradza przywizanie do katolicyzmu (111, 51 4). Noso-

icicz Tadeusz, zdegi-adowany (r. IS39) lia djaka, wy-

sany do Kurska r. l.Si2, ztamld wygnany Jia »czarn

'i Jego pióra jest: »Nie(lrukowany dotyl pami<;tnik ksidza

(iizogorza Mice\vifza« z przedmow i objanieniami ks. dra

\V. Cliotkowskiego. Pozna j 888.
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robot « pod cisym dozorem polic, w kursk galoerni.

bez wszelkich rodków utrzymania, za osobliwszy

upór (III, 666). Piotroiclcz Jan, prób. jasieniecki. odby
r. 1835 epitemi, z powodu mszau, zdaje si. e
"wwtrwa (III, 188). PaitsJci Bazyli, prób. sulatycki.

dla mszau odby epitemi. zdaje si, e nie da pod-

pisu (III. 188). PofuszijcJii Bazyli, z Winiowca bez

parafii, przewieziony do Toroka. cho ruszy si nie

móg dla choroby i wieku. Tutaj podpisa zaalenie

na srog ndz, (r. 1840), a mia ju 69 lat. Siemaszko
kaza go do mierci trzyma w Torokaniach (III.

48—609). RzdJiOwsJii prób. w dekanacie uckim,
odby epitemi (r. 1838), ale zdaje si. e wytrwa
(III. 368). FofUnewicz Jan, prób. lebiodzki. (dekan.

ucki), za msza mosk. skazany na posugacza ko-
cielnego (r. 1835; III, 223). BczewsJii Adam. zdegra-

dowany na djaka, by r. 1842 w Kursku, ztamtd na

» czarn robot «, bez rodków utrzymania, pod dozorem
l^oUc. wygnany w guberni kursk (III. i^GG). Buda-
]iOH'sk Jerzy, prol). wokowicki, odmówi (r. 1838)

podpisu (III. 388). SairaszJiieu-icz Jan. prób. ydom-
laski, pozbawiony probostwa r. 1838 (III, 393). Sa-
wicJil Wincenty. »burzy« lud unicki w Wilnie, za to

wysany do iaskiej cerkwi na wikarego (III, 193).

Sfnficz Gedeon, prób. kopienicki (dekanat nowo-
grodzki), odby (r. 1835) epitemi, z powodu mszau
zdegradowany zosta na djaka (III, 153—174). Sawicz
Józef. prób. seneski, odby epitemi i na zawsze
godnoci duchownej pozbawiony (III, -188). Sawicz
Mateusz, administrator odachowskiej cerkwi, odby
r. 1838 epitemi. zdaje si. e nie da podpisu (III.

388). SeirerijiOricz Bazyli, wikar. klenicki. dodpisa
si (r. 1838) na protecie do cara, za to odby epite-

mi. ale zdaje si. e wytrwa (111.401). Siemaszko
Jan. brat apostaty, bez parafii, jedyny z rodziny, który
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wytrwa. Józef nazwa go czowiekiem sabego rozumu
(r. 1810). a w r. 1H55. kiedy go dochodziy jeszcze

skargi na brata, owiadczy, e nie chce o nim nic

wiedzie. Podol)no Jan tytuowa metropoht »djabem«
(III. Ó29—1158). Smorodzlii Euletniusz. wikar. ostro-

wski, nie da r. 188H podpisu (III. 889). Sobotkoicski

Jan. prób. sawatycki. zastpca dziekana wokowy-
skiego, r. 1884 pozbawiony tej godnoci za to, e nie

zna rnosk. obrzdk(nv, r. 1887 straci probostwo (III.

81—880). Sooci)dicit'icz Piotr, wikar. kleszczelewski,

podpisa si r. 1888 na protecie do cara (111,401).

SKszrz}/sJ>-i Stanisaw, wikar. maliiiski. jturzy drugicli

ksiy (1888j, wzity do Zyrowic na epitemi, zdaje

si. e wytrwa (IIKU— 894). Szymausyi Jan, prób.

elenicki. nie przyj mszau mosk. r. 1885(111.188).

SzpfftOirsli Jozafat, wikar. sawatycki. r. 1837 razem

z proboszczem od miejsca tego oddalony zosta (III.

830). Toml-oicid Adam, inspektor seminar. biaorus-

kiego, uoy protest do cara (r. 1888). zdegradowany

na djaka do lubar.skiego klasztoru, zlamtad w gkil)

Rosyi zosta zesany (III, 408, 420. 440). ToczijcU Jan,

prób. dworzccki. podpisa si na protecie Tomkowida
i "buntowa.^ innych ksiy (r. 1889). wysany w gb
Rosyi (III, 419). \Vievzhk,'i INIikoaj, prób. dbrowski,

za msza mosk. zenny jako djak do Lul)aru (III.

145, 175, 178). '). elazon-skl Pawe, r. 1889 skazany

do klasztoru lubarskiego, przeniesiony nastpnie do

bytei'iskiego i lorokaskicgo. r. 1841 zdegradowany

na djaka. w r. 1851 wyprosi sobie pozwolenie przy-

jcia a. obrzdku (lii, 499, 558, 999). ijvomski

Wedle Micewicza (Pamitnik sir. UHi nie móg jednak odljyi-

tej podróy dla sdziwego wiekn. wic umieszczony zosta

w klasztorze w Bytoniu. Po kilku tygodniach, czujc si

bliskim mierci, powróci do domu i umar, dochowawszy

wiarv.
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Rafa, wikar. melkanowicki. za msza mosk. zdegrado-

wany na djaka r. 1835 (III. 238;. Zahieo Aleksander,

prób. w wisloczy, zdegradowany r. 1839 i wysany
do Toroka. podpisa tam zaalenie na srogi ucisk.

R. 1847 prosi o pozwolenie przyjcia katolickiej wiary,

albo pozostania w Unii. Odmrjwiono probie, ale dla

staroci pozwolono mu wróci do rodziny w Wielkiej

Brzoslowicy. Tam umar starzec (1852) i pochowany
zosta przez aciskie ducliowiestwo. Za to zosta

tamtejszy pop Woszczeowicz skazany na wybijanie

pokonów przez trzy dni w cerkwi sobornej w Wilnie,

ebv sobie uprosi u Boga wiksza gorliwo w prawo-

sawiu (III. 414 885. 904, 1025). Zabieo Józef, prób.

mieczybowski. zdegradowany i wysany do Toroka
(r. 1839). podpisa tam zaalenie, ale e mia ju lat 69.

wic Siemaszko kaza go tam do mierci trzyma
(III, 414, 501). Zubowicz Józef, wikar. Jezierski, nie

przyj mszau mosk.. zdaje si. e nie da podpisu

na odstpstwo (III, 209. 73;).

Nazwiska Bazylianów, którzy przy Unii wytrwali.

Abranioicicz Benjamin, skazany do byteskiego
kla.sztoru, pobiera poow pensyi rocznej, tj. 3 ruble.

R. 1847 ali si na ucisk; r. 1852 pozwolono mu
dokona ywota pomidzy rodzin (III, 547)., An-
dniszTen-icz Eliasz, wysany zosta (1841 r.) do

Lubaru (III, 413), f 15 marca 1884 w Zasawiu
w klasztorze pobernardyskim. Jego pióra jest: ;> Krótki

rys historyi kocioa na Rusi. Lwów 1883. (Z pami-
tników Wasila uyskiego, str. 27—29). Baszniaskl
Ignacy, z Kurska do Lubaru na staro przeniesiony

(III. 6(i6i- Brzezisll Pafnucy w Torokaniacli (III,
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552). Bactricz Arsen, take ])y na pokucie w To-

rokaniacli (111, 552). Bosiacli Wiktor, wysany do

pustelni putywelskiej, prosi (r. 1841) o uwolnienie,

ale Siem. nie pozwoli (111. 588). Bnczi/sli Wiktor,

archimandryla klaszl. w Grodnie, osadzony w Zalio-

rowie za kar (111, 557). (Hicisli Sylwester przeszed

do stanu wieckiego; 111, 558). CicJockl Jozafat l)y

w Wierzl)oowie: v. 1889 zdegiadowany na djaka do

Kurska (111.178). Ciciiocki Rafa by za kar posany
do Kurska, zkd (r. 1842) dla staroci przeniesiono

^fo do Lubaru na Woyniu (111. ()()6). Chn{ll'ieivicz.

zakonnik w Wilnie, zdy r. 188:i przyj ol)rzdek

aciski, a potem na parafii Unitom dawa pomoc
ducbown (111, 221). Chnill'ieicicz Miclia. z Wilna

do Baru przeniesiony r. 1881, jako podejrzany (111. 5 i-).

CJwnJkieicicz Eugeniusz, za kar wysany z Wilna

do Toroka (III 54). Csarnonicki Samuel (III, 582)

t we Lwowie 1895 u 00. HazyliancAY. Jego pi<)ra

jest pamitnik p. t.: »Z notatek omdziesicioletniego

starca. Litwina Unity «. Przegld Lwowski 1875. Tom X.

Dainlcn-irz Anaklet by r. 1(S80 za udzia w powsta-

niu wysany do Woronea, za powrotem »buntowa<-

drugich i Siemaszko kaza go wygna (1889) do

putywelskiej pustelni (111. 414). Danilciricz Hartomiej.

z Lubaru wygnany (184()j na czarn robot pod doz(')r

|)oiicyjny do orowskiej gubernii (111, 588). Dzieiiuski

Paulin, zesany do Toi'oka, uciek zim 1840, obiega
Woy, ])odpisa zajdenie do synodu, za to wygnany
zosta na czarn rol)()l do kurskiej gubernii (111. 552.

575). F(ilk'()irsJi'i Onufry, pi-zebywa za kar w Zabo-

rowie, tu r. ISJO jiodpisa znidenie, za to wysiany

do Lytenia (III, 50, i (59, 55;Vj. Fedorowicz Sylwian.

kapelan Bazylianek w Piiisku, zdegradowany na djaka

do Luliaru r. 18 [O, wygnany na czarn robot do

orowskiej gubernii (111. 119,588). Go}iczeicski Adam,
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zdegradowany na djaka. wysiany (1839) do Kurska

(111, 437j. Giifroiricz Mikoaj w Tadulinie. r. 1889 zde-

gradowany i wysiany do Kurska. ztamtd r. 1842 na

czarn robot pod dozór policyjny w guberni kurska

wygnany (111.4-31.606). Hrynieiclc^ Gerwazy w wile-
skim klaszt. w. Trójcy, zdegradowany na djaka

z pensy 6 rubli rocznie do Bytenia wysany, ztamtd
wygnany do gubernii penzeskiej i osadzony w schi-

zmat. klaszt. krasnolobudzkim. jako posugacz (111. 454?.

482, 502). UiicJii Tytus w Wilnie, r. 1834 przenie-

siony do Rakowa, r. 1839 zdegradowany i z pensy
6 rulili wysany do Bytenia, ztamtd r. 1842 wygnany
do gubernii jarosawskiej na pustelni rybisko-dorofi-

jewsk (111, 54. 454. 502). Kowalsli Metody, trzymany
by w tryhurskim klasztorze, jako djak illl. 532).

Kozaliieivkz Bonifacy, przenoszony z jednego kla-

sztoru do drugiego, nareszcie osadzony r. 1841
w Kursku wysa (1842j prol^, el^y mu wypacono
cho te 6 rubli pensyi rocznej, która mu bya prze-

znaczona, a której nie dostawa. W odpowiedzi kaza
Siem. tego » intryganta « wygna na posugacza do

jednego ze schizm, klasztorów kurskiej gubernii (III.

570. QCi{\). Kopecki Benedykt, piofesor a. jzyka
w seminaryum poockiem. r. 1837 oddalony, zdegra-

doAvany i osadzony w tryhurskim klasztorze, r. 1841
wygnany na czarn robot do czernichowskiej gubernii

(111. 337. 556). Kopcziiuski Fihp. by w klasztorze

gielanioskim, boruskim. zkd r. 1835 do byteskiego
zosta wysany, podpisu nie da (III. 50, 147). Kra-
jen'sl'i iMartynian. zdegradowany (r. 1842) na czarn
robot do schizmatyckich klasztorów kurskiej gubernii

(III. 6(i6). KttaJioicsJii Sebastyan, r. 1841 do Toroka.
na djaka wysany (111, 552); Kunceivicz Jozafat, osa-

dzony by w Bytenia z pensy 3 ruble rocznie (111.

547). Lehel Herakliusz by w Lubarze jako djak (III,
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()()()). Len((roiricz Benedykt, arcliimandryla Wiloiiski,

r. [H'M) przeniesiony do Kurska. r. lSi2 zdeiiradowany

na djaka do Lubaiu (III. r^ó. fili i-. ()()(> i. Lciowtt

Cyryl (ur. IMOl) znalaz po i-0 latach przeladowania
schronienie w klasztorze 00. Bazylian(')\v w. Onnirew
we Lwowie. (Zoh. Monasler Bazvliai'iski w Ludach.

Kraków 1H9J. sir. 2.')— 2()) gdzie umar I. I. IS92

(zol). Kuryer Poznaiiski. JO. 1. 1<S97. nr. 7). Lisicki

Spirydion. podpisa w Zaliorowie zaalenie, za to wy-

sany do Bytenia (III. n8H, ooH). Lisowski Fabian,

zawiadowa parafi czepiersk. za to. e w Toroka-

niach pierwszy si wyuczy moskiewskich piew(')W.

ale w r. ISHo jako nieposuszny zdegradowany, r. 18:^7

prosi o pozwolenie na przyjcie a. obrzdku, r. I S'M)

odby epilemi i zesany do tryhurskiego klasztoru,

a w r. 18 H jako jawnie uparty. wy.sany na djaka do Za-

horowa (III, r)7,224'.8'i0.or)(). MaaJski Fabian, przeo-

ony klasztoru podubiskiego. nastpnie w Zaliorowie za

kar osadzony, przeszed r. 1811 w stan wiecki (III.

282. oó-i'). ') Makoicelski Atanazy, diakon wilciiskicgo

klasztoru w. Tn)jcy. zesany r. 18:^9 do Lubaru. wy-

gnany (I8i0) na czariKi roliot do pskowskiej gidjernii

(lll. 4ok ó;i8). Mauaczjfusli Józalat by w Toroka-

niacli i wysia r. 18(1 do Bibikowa zaalenie na wielk
niedol swoje (lll. 002, Twó). Micaricz Teolil. z wilcii-

skiego klaszloi'u przeniesiony (18:^9) do Bytenia,

ztamtd do tryhurskiego. a wreszcie do Zahorowa
(III. ióL n:i2. ;')()()). Monkieiricz Józalat. skazany by
do byleilskiego klasztoru z pensy H rubli rocznie

(III. óiT). Mf)(\:(n'.ski .btzaial. jako djak wysany do

schi/.iiial. kla>/l. kiiokicj gubcriiii ( lll. (ibt)). Wt/firajko

') Woflle .Micewieza (Paniiolniki .^(r. ó, (Vi nio olrzyma pnzwn-

lenia na przej-^cie w .stan .-^witT-ki i <la pti(l|iis. .Miccwicz

pi-zo go .Moalski.
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Szymon, by w Zaborowskim klasztorze jako djak

(III, o83). 'j. XMaiis Ignacy z nowosielskiego klasztoru,

r. 1834 odby epitemi w Zyrowicach, zesany do
Zaborowa (1837) jako posugacz, pozbawiony sukni

ducbownej i utrzymania, od stou usunity, r. 1838,

poniewa si nie poprawi, cakiem wykrelony z du-

chownego stanu i oddany pod dozór policyjny (III, 50,

-408). NoivochvorsJii ]\Iateusz, który by w Poczajowie

i na staro znalaz scbronienie w Galicyi (zol^. Prze-

gld kocielny. Pozna 1885, str. 357. Omjszlileiuicz

Dyonizy. kapelan Bazylianek w Misku, odby epitemi
i jako uparty, zdegradowany i osadzony w Toro-

kaniach (III, 63, 98, 553). Pawowski Wincenty,

r. 1839 zesany do Toroka z pensy 6 rubli,

jako niepoprawny zosta (1841) wysany na posugacza
w gb Rosyi (gubernii penzeskiej) do klasztoru za-

doskiego (III. 13, 481, 494, 502). Proniewicz Ignacy,

przeoony antopolskiego klasztoru, po którego znie-

sieniu r. 1833, przeniesiony do Toroka, by nastpnie
przeoonym klasztoru kobryskiego, a gdy i ten znie-

siono, 1838 zosta pozbawiony godnoci przeoonego.
Prosi o pozwolenie przyjcia a. obrzdku, posany
1839 do Kurska, 1842 zosta wygnany na posugacza
do schizmat. klaszt. kurskiej gubernii (III, 41, 379, 39(i,

424, 666). SJi'alsl'1 Solroniusz, odbywa r. 1840 pokut
w Lubarze, wysano go na czarn robot pod dozorem
policyjnym do kurskiej gubernii (III, 533). SobodzTii
Jozafat, opat Kobryski, wygnany by w Torokaniach,

nastpnie w Zahorowie zamczony zosta przez Dziu-

biskiego r. 1841. (Pamitnik Grzegorza ^licewicza,

str. 44. 54, 58, 59. — Zapiski Siemaszki, T. III. 76, 78,

') Wedle Micewicza (Pamitnik str. 55i by Nalewajko w Za-

horowie, gdzie wstydzc si towarzyszów niewoli, prosif

Dziubiskiego o przeniesienie do Lubani i tutaj da podpis,

niebawem te umar.
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79. 878.) SoboleirsJi-f Stefan, by w kasutskim kla-

sztorze, nastpnie boruskini i tu dawa pomoc du-

chown Unitom, l^tórzy ju Ijyli za sc]iizmatylvów

ogoszeni, za to zesany ])y do Toroka jako djak

(III. 147. 192, 052). ol-ooivsl-i Bartomiej, prze-

noszony z jednego klasztoru do drugiego, by 1885
w byteiiskim. zkd do Kurska jako djak wysany,
r. lSI-2 wygnany zosta w guberni kursk pod
dozorem polic, jako prosty robotnik l)ez rodków
utrzymania (III. 4^1, 54, 147, IfiG). Sokó Antoni,

zdegradowany r. 1889 na djaka do Zahorowa. ztam-

td posany do Kurska. 18i2 osadzony zosta
w Lubarze na dokoczenie skoatanego ywota (III,

473. 6()6). Srze1ecl'i Micha, znajdowa si r. 1842

za kar w Kursku. ale poniewa by bardzo stary

i chory, wic przeniesiono go na Woy (III. ()()()).

Stvzelecl'i Inocenty. r. 1889 potrali uciec do Galicyi

(in. 54. 4(v4). SiefJIecl'i Augustyn, by r. 1840 w try-

hurskim klasztorze trzymany za to. e nie chcia pod-

pisa aktu odstpstwa (III. 582). SoltanowsM Tomsisz,

ur. okoo 1797. R. 1821 wywicony na kapana
w Zyrowicach: od r. 1880— 87 l)y ecclesiarch

i kaznodziej w Leszczu. R. 1887 zesany do Lubaru,

przez Siemaszk, by nastpnie wiziony w Kijowie.

Roku 1840 wysa go Zubko do Czernichowa, a ztam-

ld do ^'ieyna. do prawosawnego monasteru. R. 1852

uwolniony bra od r. 185(5 po 100 rubli rocznej

pensyi. póniej od 1880 do miei'ci bra po 150 rubli.

Tmar 1889 w Nieynie dochowawszy wiary. Jego

Ibtograli posiada X. Dr. Knapiilski w Krakowie.

—

Siemaszko nic o nim nie wspomina, tylko o Sola-

nowskim Jonaszu (III, 581, 557) który da podpis.

Ssachnowski Jakób. zdegradowany na djaka, osadzony
w Kursku. ztamtd (r. 18i2) wygnany do kurskiej

gubernii pod dozór iiolicyi. jako prosty robotnik
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(III. 666). — Tarajen-kz Iwan. przeszed r. 1841

w stan wiecki; (tli. n54). — Trzec(aJ,'OivsJil Wo-
dzimirz. przeoony klasztoru nowogrodzkiego, by
r. l(So9 wysany do byteskiego klasztoru, gdzie

r. 1840 odjto mu poow rocznej pensy i (3 ruble)

(III, 128, 454, 546). Trofimowkz Apolinary, dia-

kon, zdegradowany na djaka, r. 1840 wysany da
tryhurskiego klasztoru, r. 1841 wygnany do czerni-

chowskiej gubernii na czarn robot (III, 583, 555).

Wilczijslil Justus pobiera w byteskirn klasztorze

3 ruble pensyi rocznej (III. 547). Wysocki Wawrzyn,
przeoony klasztoru guszniaskiego. osadzony by
za kar w Zaherowie (III, 147, 538). — (Woioncewim
Antoni, przeszed w stan wiecki; III. 554). — TFo-

JiiiIsJcl Arseni, wygnany zosta r. 1830 do gubernii

wodzimirskiej i osadzony w schizmat. klasztorze mu-
romsko-babowieszczeskim (III. 481, 502). WysocJa
Marceli, ukoczy studya w wileskim uniwersytecie,

by profesorem teologii w Lubarze. r. 1839 da po-

pozwolenia powrotu do Galicyi, bo by poddany
austryacki. ale car odmówi pozwolenia. Zdaje si,

e nie podpisa aktu odstpstwa (III. 464. 477). Za-
bocJil Rafa, by profesorem teologii w wierzboowskim
klasztorze, osadzony za kar w Kursku, przeniesiony

zosta r. 1842 jako bliski zgonu, na Woy (II, 40;
III, 473. 570, 666). ZawaUcB Polikarp, osadzony by
w byteskirn klasztorze i pobiera 3 ruble pensyi

rocznej (III. 547j. cUarski Teodozy. r. 1841 osadzony

w Torokaniach, wysa po 7 latach skarg do synodu

na krzywdy i prosi, aby mu byo wolno przej
na a. obrzdek, lub umrze w Unii, r. 1852 — gdy

ju by bliski mierci, pozwolono mu powróci na

Woy do rodziny (III, 552. 885, 903, 62).

-^T KONIEC. qi>





Nowsze W} dawnictwa

SPÓKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ
W Krakowie.

Anfonieicicz Karol Ks. Poezye, 2 tomy. Wyda ksiijdz Jau Badeui. Wy-
danie wytworne z liezneuii winietami. Kraków 1898. zr. 2'—, w piknej
oprawie zr. 3"—

.

Balcer OsicaUl Dr, prof. Uniw. lwowskiego. Genealogia Piastów. Ivraków
189G. 4-0, str. 574, zr. lO—

.

Baucki M. Poezye, wydanie bardzo ozdobne, miniaturowe. l\raków 1887,
brosz. zr. 1-20 oprawne ijogato a l"antqne zr. Z—.
— Mój pierwszy wystp literacki, zbiór nowel, Kraków 1898, wydanie

drugie, zr. 1'20

— (^Tre: Jak miark mierzysz, tak ei oddadz. — Wiedma. —
O zagon ziemi. — Zodziejska ambieya. — Dla szczcia dziecka. — Przez
lydzieii aktorem. — „Dla moich starych". — Mój pierwszy wystp literacki).

— Pan burmistrz z Pipidówki, powie z ycia autonomicznego Galicyi
i Dwie wizyty jego ekscejencyi, szkic wiernie zdjty z natury, Kraków J898,

wydanie drugie, zr. 1'20.

Bilczeicslci Ks. Dr. Prot". Uniw. Eucharystya w wietle najdawniejszych
pomników: pimiennych, ikonograficznych i epigraiicznych. Kraków 1898.
Wydanie luksusowe w wielkim formacie, str. 328 z 47 rycinami i tablic
w heliograwurze. Dzieo odznaczone nagrod Akademii Umiejtnoci. —
Cena zr. 5"—, w starannej oprawie zr. 6'— . Pierwsza w tym rodzaju praca,
nietylko w literaturze naszej lecz i ogólno- europejskiej, dokonana na podsta-
wie kilkuletnich badan w podziemiach katakumb rzymskich.

Brzozowski Er. Korab. Przysowia polskie. Kraków 189G, w4-ce, zr. 1-30.

Obszerny ten zbiór uzupenia luk w literaturze naszej.

Choonieicski k.'i. Sani.^-aw. Kazania niedzielne i witalne, 2 tomy, wyda
ks. Jan Badeni. Ivraków 1888, zlr. 4"—

.

Danieleiricz Eduard Dr. Alkohol i zgubny jego wpyw na zdrowie i ycie
ludzkie. Wj-danie trzecie. Kraków 1897. Str. 104, zlr. —-80.

Do.stojeu-ski Teodor. Wspomnienia z martwego domu. Przeoy i wstpem
zaopatrzy Dr. Józef Tretiak, prof. Uniw. Jag., z portretem autora, zr. 1-60.

Ksika ta jest kart z dziejów rosyjskiego i polskiego spoeczestwa ze
rodka biecego stulecia. Sam autor, skazany w modoci na 4-letni ka-
torg w Ostrogu Omskim na Sybirze, przedstawi av tych „Wspomnieniach"
obraz mk i katuszy skazaców i przestpców rónego rodzaju. — Mao
która powie wtajemnicza tak gllioko w charakter ludu ros}"jskiego.

Einkel Ludwik Dr. Bibliografia historyi polskiej. Cz. II, zeszyt I i II. Kra-
ków 1895, w d. 8-ce, po zr. 1 80. Tego dziea obszerny tom i-szy zr. 6"—

.

mudna ta praca jest drug czci dziea, którego pocztkowy tom opuci
pras\- drukarskie w r. 1891. Podczas gdy cz ])ierwsza na'Gi; arkuszach
obja prócz wiadomoci wstpnych (areliiwa i" biblioteki i, take róda, to

jest dokumenty i kroniki, to ten zeszyt podaje bibliografi oju-acowa, do-
tyczcych dziejów wewntrznych geografii, etnografii, wiary i Kocioa.

Eogazzaro Antonio. Dawny wiatek ^Piccolo mimdo antico). 1898, str, 418,
zr. 2 — . Autoryzowane tómaczeuie rozgonej powieci znakomitego pisarza
^voskiego, dokonane wykwiutnem piórem pani K. M. —

GaicaJewicz Maryan. Niczyja. Powie. Kraków 1897, w 8-ce, str. 208,
zr. 1 80.

— Majster do wszystkiego, zbiór nowel, Kraków 1898, wvdanie drugie,
zr. 1-20.

— (Tre: Majster do wszystkiego. — Y. Zyg. — Do Mimi. — Grajek
z „Pod Kotwicy". — Filiauka. — Ostatnia schadzka".



Spóka Wydawnicza Polska w Krakowie.

(rlitiki Henryk. Mamusie. Stiulya nie(l3-$kR'tiie. Kraków 1897, str, 254,
zir. 2-—. Tre: Maunisio. Czy warto? — Kukuka. — Pszczóka robo-
cza. — G. — Z lirabiów Modro Stopp Ciciwiska. — Proiuyk soca. —
Lalka. — 'Malgró elle.

(joUan Ztjf/mun ks. Kazania niedzielne i witeczne, wydano starauioni
k!<. Bartkiewicza. — Kraków iyt>-^, zlr. 2"-.

Gór.ski Konstantji, pidkowiiik pioclioty. Historya piechoty polskiej. Na pod-
-^r.iwii^ nowo udiiMlozionyci a nieiiytkowanyoli jeszcze iihIcI, .Ir. 260.

Historya jazdy polskiej z 3 talilicauii. I\rakó\v l-^Ua. Wyd. drugie, zr. 4"—.

Herold Polski, cza.soiiismo illustrowaiie, iiowiocone lieraldyco i sVa;;istyce
wycliodzi od r. 1S97, w zeszytacli kwartaliiycli i)iid rcdakcy Dr. l^raiiciska
Piekosiiiskioiro, Prot". Uniw. jagioll., cena ol).szenie;^o rocznika' I (1897) zir. 8'—

Hygiena palenia. Studyuui fizyolof>iezno-lekarskie. lvraków 1896, et. 60. —
Bardzo ciekawa i zajniiijaca lektura dla kadej o.-^oby palcej.

Jira.sek Alojzi/. Raj wiata. I^owie na tle epoki koniirei^u wiedeskiego,
autoryzowane tumaczenie Prof. lvrceka. Krakt'iw 1897, zlr. 1-40. .Fest to opo-
wiadani( z dol>y kongresu wiedeskiego, odznaczajce si teui szczególniej,

i przed czytelnikiem rozsnuwa obraz historyczny owej epoki. Cao teui

wicej ciekawa, i w tre opowieci wpl('>t autor losy ])olskiego wyciodcy,
czem t\lko dla polskiego ogóu iirzystpniejsz sw zajmujc ksilc
uczyni.

Irena. Powie z czasów Doniicvana. Wvdanio drugie pomnoone. l\raków
1897, w 8-ce, str. oó4, zr. 2. '

*

X. Kalinka Walen/an. Sejm czteroletni. Wvdanie czwarte, '> tomów,
zlr. 7-70.

Ksieczka do modlitwy dla mczyzn ze sfer inteligentnycli, ju/ez Z. B. M.
l*.ipier i tnrmat liardzo ozdoluie; drukowana nowym meiliaweleni z ])iknynu
inicyalanii; apndtata lvsicia-iiskupa krakowskiego. Nowa ta ksieczka
w formacie atwym do wsunicia w kiesze, z modlitwami kocielnenii w j-
zyku aciskim i i)olskim, z przygodnymi i)acicrzami, dol»ran\nii z zna-

jomoci rzeczy i rzewn troskliwoci, nikomu nie zacij", a odpowie od-

czuwanej oddawna, rzeczywistej i)otrzeliie.

(prawy wykonano w pierwszorzdnym zakadzie krakowskim, st.arannie

i gustownie. Cena od zlr. 1 do zlr.' 5' — .

Kiihiczkoirski Klemens, jenera. Wspomnienia, ksiga I. od r. 179.'? do
1813, Kraków 18!i8, z 7 rycinami zlr. 1-20.

Krzijanowski Anatol, Przeom i inne nowele, Kraków, 1898, zr. P20.

Lcpszi/ Lcnnartl. Wspomnienia artysty. Urywki z pamitnika. — Wydanie
wytworne, z winietami i IS lyeinami lvlw. l.ejiszego, zlr. P50
— Ceci malarski w Polsce od wiek('»w rednich do koca XVIII w., i)rzy-

czynek do historyi sztuki. Cz I z 6 autenrycznemi rycinami, zr. P50.

Lisicka Anna z hr. Mycielskich. Ze wiata muzyki. yciory.sy i szkice.

Kraków 189(), zr. 2*— . (Tre: Rossini i Marietta Maii)ran. — I\ol»ert Schu-

mann. — Z ycia Mendelsohua. — Fryderyk Choiun- — Po szlakacli meodyi).

oziski Wadyslatr. Tum. Szkic socyologicztiy, zawierajcy analiz
zbiorowego wystiiowania ludzi, jako iiftisy organicznie i iierarcliicznie nie-

uksztaltowanej, ale dziaajcej w pewnycli chwilach ycia spoeczestw i na-

roilów. Krak<'»w 1898, wydanie drugie, zr. — 60.

M,iiifenjf't'l Gustaw. Cywilizacya, literatura i sztuka w dawnej kolonii nad

Batykiem, skrelone na podstawie bada najnowszyeli. Wyd.inie drugie, jirzy-

uzdobioiie 'Jii oryginalnemi rycinami, zh-. 1 20.

Micro.^zoirski Stanisaw hr. Kilka sów o ieraldyce polskiej. Krak()w 1S87'

str. 80 i 11 talilic litografowanych, zr. 150.

Nowele konkursowe: Ber/rowski „Szkoa lYwint^iia', et. 30; ('zaszka

„Dora", et. 40: Ji';/stan „Jerk", et. 40; uawski „I'ax", et. 30.

nana

Pan-licki Stefan X. Dr. Prof. Uniw. Jagiel. ywot i dziea Ernesta Re-

a. Wydanie nowe powikszone. Kraków 1896, 30 arkuszy cisego druku.
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